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Wstęp 
 
Raport o stanie miasta Mysłowice za lata 2017 - 2018 stanowi kontynuację analogicznych opracowań 

z roku 2003, 2006, 2012 i 2017 oraz wynika z zapisów art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz obejmuje zakres określony 

Uchwałą Nr VIII/126/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 kwietnia 2019r.  

Ukazuje możliwie pełny przegląd różnych sfer funkcjonalnych miasta. Źródłem informacji 

i materiałów były Wydziały (i inne jednostki) Urzędu Miasta Mysłowice oraz dane Banku Danych 

Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. W odniesieniu do danych z BDL GUS należy zaznaczyć, 

iż dane odnoszące się do liczby i struktury ludności według stanu na koniec 2018 roku mają charakter 

tymczasowy, a w odniesieniu do niektórych zagadnień dane za 2018 r. w momencie opracowywania 

Raportu nie były jeszcze dostępne. 

Na podstawie przedstawionych informacji Rada Miasta rozpatruje raport, a następnie podczas sesji 

podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Prezydentowi. Nad 

przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której głos mogą zabrać zarówno radni Rady 

Miasta, jak i mieszkańcy.  
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1. Ogólna charakterystyka miasta 
 
1.1 Położenie 
 

Mysłowice to miasto na prawach powiatu obejmujące swoją powierzchnią ok. 66 km2. Położone 

jest we wschodniej części województwa śląskiego, przy autostradzie A4. Według danych GUS, 

na koniec 2015 roku w mieście faktycznie zamieszkiwało 74,9 tys. Mysłowiczan (stan na 31-XII według 

faktycznego miejsca zamieszkania). Mysłowice są jednym z 14 miast tworzących Górnośląski Związek 

Metropolitalny (GZM) - związek międzygminny miast na prawach powiatu Aglomeracji Górnośląskiej. 

Sąsiadują wyłącznie z gminami miejskimi: Katowicami, Sosnowcem, Jaworznem, Imielinem 

i Lędzinami.  

Zasięg zewnętrznych powiązań funkcjonalnych miasta wyznacza jego dostępność 

komunikacyjna. Mysłowice z racji położenia na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych 

mają bardzo dobre połączenia komunikacyjne. Zasięg 30-minutowego dojazdu do Mysłowic obejmuje 

całą Aglomerację Górnośląską i sięga od Pszczyny przez Orzesze, Gliwice, Tarnowskie Góry, Siewierz, 

Olkusz, Krzeszowice po Oświęcim i Brzeszcze. Położenie miasta na skrzyżowaniu europejskich 

szlaków transportowych zapewnia dobre powiązania komunikacyjne z ośrodkami nie tylko krajowymi, 

ale i położonymi poza granicami kraju. Istotnym atutem miasta jest dogodne położenie komunikacyjne 

na skrzyżowaniu autostrady A4 i drogi krajowej S1. Dzięki temu łatwo dostępne są dwa lotniska: 

Katowice - Pyrzowice oraz Kraków - Balice.  

 

1.2 Rys historyczny 

O Mysłowicach, jako o mieście lokowanym na prawie magdeburskim, wspomina po raz 

pierwszy dokument księcia opawsko - raciborskiego Mikołaja z 1360 roku. Jednak już wcześniej 

pojawiają się sygnały mówiące o osadnictwie na terenie dzisiejszych Mysłowic. Prof. Alfred Sulik 

w „Historii Mysłowic do 1922 r.", stwierdza, że początki osadnictwa w Mysłowicach wynikały z dobrej 

jakości gleb, co stanowiło podstawy do rozwoju rolnictwa. Rozwój osady lokacyjnej umożliwiał 

również przebieg średniowiecznej drogi z Pszczyny do Bytomia, będącej lokalnym fragmentem szlaku 

handlowego, łączącego Kraków z Wrocławiem. Kolejnym atutem miasta była bliskość rzeki Przemszy, 

co wzmagało rozwój handlu nadwyżkami płodów rolnych w okolicy. Przez wieki wielokrotnie zmieniali 

się właściciele miasta, których posiadłości, oprócz samych Mysłowic stanowiły także wsie: Brynów, 

Załęże, Bogucice, Szopienice, Roździeń, Dziećkowice, Brzezinka i Brzęczkowice. Wśród właścicieli 

Mysłowic pojawiają się takie nazwiska jak: Turzonowie, Salamonowie, Kamieńscy, Lipscy, czy 

wreszcie najbardziej znani Mieroszewscy i Sułkowscy. Mieroszewscy, aby uniknąć rozdrobnienia 

majątku poprzez dziedziczenie go przez kolejnych spadkobierców, utworzyli w Mysłowicach ordynację. 
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Przetrwała ona 161 lat, od 1678 do 1839 roku, gdy sprzedano miasto przemysłowcom Wincklerom, 

którzy byli właścicielami miasta do 1918r. Miasto w ciągu swych dziejów zmieniało wielokrotnie 

przynależność państwową. W czasach, z których pochodzi najstarszy dokument o mieście (1360 r.), było 

we władaniu Czech. W późniejszych czasach przeszło pod władzę Habsburgów, którzy panowali tu do 

lat 40-tych XVIII wieku. Gdy w 1742 roku Miasto weszło w skład państwa pruskiego, utworzono urząd 

akcyz i ceł, mieszczanie uzyskali szereg ułatwień w handlu przygranicznym. Niestety, Mysłowice 

utraciły wtedy charakter miasta w sensie prawnym. Prawa miejskie przywrócono dopiero 30 marca 1857 

roku.  

W trakcie wojen śląskich pomiędzy Habsburgami i Prusami o Śląsk - w latach 1740 - 1764, 

miasto przechodzi wielokrotnie z rąk do rąk. Dopiero po podpisaniu w 1764 r. pokoju pomiędzy Austrią 

i Prusami, Mysłowice wraz z całym Górnym i Dolnym Śląskiem, oprócz księstwa cieszyńskiego 

i karniowskiego, stają się ostatecznie częścią Prus.  

Po kilkudziesięciu latach spokoju miasto doświadczyło na początku XIX wieku kontrybucji, tym 

razem na rzecz wojsk francuskich, które kwaterowały tutaj po wojnie francusko-pruskiej w latach 1806-

1807 i klęskach Prus pod Jeną, Auerstadt i Frydlandem.  

Ważnym wydarzeniem w historii Miasta było wybudowanie kolei. Uroczyste otwarcie nastąpiło 

1 października 1846 roku.  

Granicę miasta najwyraźniej zaznaczała rzeka. Ona też stała się miejscem historycznie 

znaczącym, a to za sprawą zbiegu granic trzech państw, które w XVIII w. dokonały rozbiorów Polski. 

Od 1846 roku zbiegły się tu ich granice. Miejsce połączenia się Czarnej i Białej Przemszy do dzisiaj 

zwane jest "Trójkątem Trzech Cesarzy". Obecnie zbiegają się tu granice sąsiadujących z Mysłowicami 

miast: Jaworzna i Sosnowca.  

W dniu wybuchu I wojny światowej Mysłowice liczyły 18,8 tys. mieszkańców  

i obejmowały obszar 8,8 km2. W 1922 roku Mysłowice zostają włączone do Państwa Polskiego - 

uroczyste przejęcie władzy nastąpiło 20 czerwca. W czasie II wojny światowej powstały tu oraz 

w dzielnicach: Brzezinka i Larysz obozy pracy, w których przez cały okres okupacji więziono ponad 30 

tys. osób z całej Polski, a także Europy. W lutym 1945 na terenie obozu hitlerowskiego utworzono 

komunistyczny obóz pracy. Maksymalna liczba więźniów wynosiła ok. 5 tys. osób. W obozie osadzano 

głównie volksdeutschów, Niemców, a także żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. 

W trakcie funkcjonowania obozu z powodu fatalnych warunków sanitarnych, epidemii i wyniszczenia 

pracą zmarło co najmniej ok. 2,3 tys. więźniów. Obóz został zlikwidowany we wrześniu 1946.  

W 1951 roku Mysłowice stały się siedzibą powiatu. W 1975 r. w związku z nowym podziałem 

administracyjnym przyłączano do Mysłowic miejscowości: Janów Miejski, Słupną, Brzęczkowice, 

Brzezinkę, Larysz, Morgi, Wesołą, Kosztowy, Krasowy i Dziećkowice. W 1977 r. przyłączono Imielin, 
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Chełm Śląski oraz Kopciowice. W 1995r. Imielin oraz Chełm Śląski (w tym Kopciowice) stały 

się samodzielnymi gminami).  

2. Demografia 

Liczba ludności Mysłowic w przedziale czasowym 2017 - 2018 nieznacznie maleje. W 2018 

roku liczba osób zameldowanych wynosiła 69,4 tys. mieszkańców, w 2017 r. wynosiła nieco poniżej 

69,9 tys., podczas gdy w 2006 r. - prawie 75,0 tys.  

 

Tabela 1 Ludność w Mysłowicach w latach 2017-2018 

  2017 2018 

Kobiety 36.294 36.112 

Mężczyźni 33.589 33.276 

Ogółem 69.883 69.388 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich 

Jeżeli chodzi o liczbę ludności w poszczególnych dzielnicach, to największymi dzielnicami 

są Brzęczkowice-Słupna oraz Centrum i Janów Miejski-Ćmok. 

Tabela 2   Liczba ludności w poszczególnych dzielnicach 

Dzielnica Liczba ludności 

Wesoła 6889 

Szopena-Wielka Skotnica 5492 

Stare Miasto 3407 

Piask 3298 

Centrum 8771 

Morgi 2351 

Larysz-Hajdowizna 1699 

Krasowy 2912 

Kosztowy 3799 

Janów Miejski-Ćmok 8697 

Dziećkowice 1417 

Brzęczkowice-Słupna 9138 

Brzezinka 4654 

Bończyk-Tuwima 5619 

Ławki 1045 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich – Ewidencja Ludności na dzień 10.05.2019 
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Wykres 1 Piramida wieku w mieście Mysłowice na dzień 31.12.2018 

 

Źródło: GUS 

 

Na wykresie 1 widać, że osoby w wieku 0-24 lata należą do niżu demograficznego, 

w przeciwieństwie do osób w wieku 25-39 lat, które określa się mianem „boomu demograficznego”. 

W kategorii 75 lat i więcej wyraźnie dominują kobiety (ponad 3 tys. osób). Duża liczba seniorów (osób 

pow. 65 roku życia) stanowi wyzwanie dla władz miasta w zakresie opieki nad osobami starszymi. 

Piramida wieku wskazuje na duży udział osób w wieku poprodukcyjnym, co nie jest tendencją 

korzystną z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Jednak tendencja ta jest zauważalna w większości 

średnich i dużych miast. 

Jeżeli chodzi o ilość urodzeń i zgonów to wskazuje ona na tendencję starzenia się społeczeństwa. 

Zmniejsza się liczba urodzeń, natomiast zwiększa się liczba zgonów. 

 

Tabela 3 Liczba zgonów i urodzeń w Mysłowicach 

 2017 2018 

Liczba urodzeń 809 738 

Liczba zgonów 764 800 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich-Ewidencja Ludności 
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Prognozy zmian liczby ludności długoterminowe Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, iż 

w 2035 r. w porównaniu do - również prognozowanego - stanu w 2020 r., liczba ludności  

w Mysłowicach zmniejszy się o ok. 5%.  

 

3. Oświata i wychowanie 

 

3.1. Rok szkolny 2017/2018 

Mysłowice, z racji faktu, że są miastem na prawach powiatu, prowadziły w roku szkolnym 

2017/2018 jako zadanie własne następujące rodzaje placówek oświatowych: Przedszkola ((19 - w tym: 

cztery w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych,  dwa z oddziałami integracyjnymi,  jedno integracyjne), 

szkoły podstawowe (16 - w tym: cztery w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych,  sześć z oddziałami 

dwujęzycznymi, sześć prowadzi oddziały gimnazjalne), Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego (Centrum Kształcenia Praktycznego, Technikum nr 1, Technikum nr 2, Technikum nr 3, 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3, 

oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, oddziały 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3,  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych), Szkoła Podstawowa 

Sportowa  (prowadząca oddziały gimnazjalne), Zespół Szkół Specjalnych – (Szkoła Podstawowa 

prowadząca oddziały gimnazjalne, Branżowa Szkoła I Stopnia, oddziały Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy), Licea Ogólnokształcące i inne placówki 

oświatowe (Młodzieżowy Dom Kultury i Przychodnia Psychologiczno-Pedagogiczna) 

 

Tabela 4 Zadania gminy – przedszkola 

Przedszkole nr  1 z Oddziałami Integracyjnymi Mysłowice ul. Laryska 9 

Przedszkole nr  2  w Zespole Szkolno-  
Przedszkolnym nr  3 

Mysłowice ul. Laryska 101 
 

Przedszkole nr  3 Mysłowice ul. Wały 3 

Przedszkole nr  4 Mysłowice ul. Wyspiańskiego 16a 

Przedszkole nr  5 Mysłowice ul. Armii Krajowej 28 

Przedszkole nr  6  w Zespole Szkolno-  
Przedszkolnym nr  1 

 
Mysłowice ul. Gen. J. Ziętka 116 

 

Przedszkole Integracyjne Mysłowice ul. Portowa 11a 

Przedszkole nr  8 Mysłowice ul. Gwarków  22 

Przedszkole nr  9 Mysłowice ul. Różyckiego 10J 
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Przedszkole nr  10 Mysłowice ul. Niepodległości 44 

Przedszkole nr  11  w Zespole Szkolno-  
Przedszkolnym nr  2 

 
Mysłowice ul. Wybickiego 79 

 

Przedszkole nr  12 Mysłowice ul. Prusa 5 

Przedszkole nr  13 im. Janusza Korczaka Mysłowice ul. Armii Krajowej 19 

Przedszkole nr  15 Mysłowice ul. Osmańczyka 2 

Przedszkole nr  16 z Oddziałami Integracyjnymi Mysłowice ul. Kawy 4 

Przedszkole nr  17  w Zespole Szkolno-  
Przedszkolnym nr  4 

 
Mysłowice ul. PCK 209b 

 

Przedszkole nr  18 Mysłowice ul. Pocztowa 20 

Przedszkole nr  19 Mysłowice ul. Łukasiewicza 34 

Przedszkole nr  20 im. Misia Uszatka Mysłowice ul. Zapolskiej 1 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 5 Zadania gminy – Szkoły podstawowe 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ignacego i Heleny 
Fików 

Mysłowice ul. Wielka Skotnica 2 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa Mysłowice ul. Piastowska 7 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu 

Mysłowice ul. 1000-lecia PP 6 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi  

im. Wojciecha Korfantego 
(prowadzi oddziały gimnazjalne –G1) 

Mysłowice ul. Wielka Skotnica 84a 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka Mysłowice ul. Długa 92 

Szkoła Podstawowa nr  6   
w Zespole Szkolno-  Przedszkolnym nr  1 

 
Mysłowice ul. Gen. J. Ziętka 116 

 
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi  
im. Kornela Makuszyńskiego 

(prowadzi oddziały gimnazjalne –G2) 

Mysłowice ul. Górnicza 4 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Bernarda 
Świerczyny 

Mysłowice ul. Armii Krajowej 30 

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi  

im. Karola Miarki 
(prowadzi oddziały gimnazjalne –G4) 

Mysłowice ul. M. Reja 28 

Szkoła Podstawowa nr  11  
w Zespole Szkolno-  Przedszkolnym nr  3 

Mysłowice ul. Laryska 101 
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Szkoła Podstawowa nr  12   
w Zespole Szkolno-  Przedszkolnym nr  2 

Mysłowice ul. Wybickiego 79 
 

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami 
Integracyjnymi  

i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza 
(prowadzi oddziały gimnazjalne –G3) 

Mysłowice ul. A. Hlonda 14 

Szkoła Podstawowa nr 14 Mysłowice ul. 3-go Maja 19 

Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi  

im. Alfreda Szklarskiego 
(prowadzi oddziały gimnazjalne –G5) 

Mysłowice ul. Piastów Śląskich 8 

Szkoła Podstawowa nr 16 z  Oddziałami 
Dwujęzycznymi  

im. Jerzego Chromika 
(prowadzi oddziały gimnazjalne –G6) 

Mysłowice ul. Kosztowska 46 

Szkoła Podstawowa nr  17   
w Zespole Szkolno-  Przedszkolnym nr  4 

Mysłowice ul. PCK 209b 
 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 6 Zadania Powiatu – Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Mysłowice ul. Mikołowska 44 

Mysłowice ul. Mikołowska 44 a /CKP/ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

Mysłowice ul. Pocztowa 20 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 7 Zadania powiatu – Szkoła Podstawowa Sportowa 

Szkoła Podstawowa Sportowa im. Olimpijczyków 
Śląskich 

(prowadzi oddziały gimnazjalne –Gimnazjum 
Sportowe) 

Mysłowice ul. Gwarków 1 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 8 Zadania Powiatu – Zespół Szkół Specjalnych 

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka Mysłowice  ul. Wały 4 

Źródło: Wydział Edukacji 

 

Tabela 9 Zadania Powiatu – Licea Ogólnokształcące 

 
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 

Kościuszki  
w  Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Mysłowice ul. Mickiewicza 6-8 
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II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców 
Śląskich 

Mysłowice ul. Mikołowska 3 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 10 Zadania Powiatu – Inne Placówki Oświatowe 

Młodzieżowy Dom Kultury Mysłowice ul. Mikołowska 3 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mysłowice ul. Wielka Skotnica 84a 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 11 Liczba miejsc w  przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018: 

Liczba miejsc w przedszkolach Liczba dzieci 
urodzonych w 

latach 2011-2014 
(3-6 lat) 

Publicznych Niepublicznych Razem 

Liczba dzieci 
uczęszczająca 
do przedszkoli 

wg SIO 
30.09.2017 

2852 2 460 425 2885 2653 

 Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 12 Liczba uczniów w Szkołach podstawowych na dzień 30.09.2017 

Szkoły podstawowe I II III IV V VI VII 

Suma 
końcowa 

Suma 663 280 1021 938 676 625 622 4825 
Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 13 Liczba oddziałów Szkoły podstawowe 

Szkoły podstawowe I II III IV V VI VII 

Suma 
końcowa 

Suma 35 20 54 46 35 33 34 257 
Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 14 Oddziały Gimnazjalne w Szkołach Podstawowych i w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Oddziały Gimnazjalne I II III 
Suma 

końcowa 
Suma  -------- 27 28 55 
Źródło: Wydział Edukacji 

 

 

Tabela 15 Liczba uczniów w oddziałach gimnazjalnych 

Oddziały Gimnazjalne I II III 
Suma 

końcowa 
Suma  ----- 578 595 1173 
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Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 16 Liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych  

Szkoła I II III 

Suma końcowa 

Licea ogólnokształcące 196 231 201 628 
Technika 111 136 101 446 

Szkoły branżowe I stopnia 68 -------- -------- 68 

Oddziały zasadniczej szkoły zawodowej 
w szkołach branżowych 

----- 44 66 110 

Szkoła specjalna przysposabiająca do 
pracy 

5 8 3 16 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 17 Liczba oddziałów w szkołach ponadpodstawowych 

Szkoła I II III Suma końcowa 
Licea ogólnokształcące 8 9 9 26 
Technika 5 6 5   21  
Szkoły branżowe I stopnia 3 ----- ------ 3 
Oddziały zasadniczej szkoły zawodowej 
w szkołach branżowych --------- 3 5 8 
Szkoła specjalna przysposabiająca do 
pracy 

1 1 
Klasy 

łączone 
2 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 18 Kadra w przedszkolach na 30.09.2017 

Etaty nauczycieli 
Etaty administracji i 
obsługi 

181,04 178,38 
Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 19 Etaty wsparcia w przedszkolach na 30.09.2017 

Biblioteka Psycholog Logopeda Pedagog  

---- 0,46 2,29 --------- 
Źródło: Wydział Edukacji 

 

 

Tabela 20 Etaty w szkołach podstawowych na 30.09.2017 

Etaty nauczycieli Etaty administracji i obsługi 
639,18 229,43 

Źródło: Wydział Edukacji 
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Tabela 21 Etaty wsparcia w szkołach podstawowych na 30.09.2017 

Biblioteka Psycholog Logopeda Pedagog szkolny 

13,54 2,42 4,71 19 
Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 22 Etaty szkoły ponadpodstawowe na 30.09.2017 

Etaty nauczycieli Etaty administracji i obsługi 
167,61 62,75 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 23 Etaty wsparcia w szkołach ponadpodstawowych na 30.09.2017 

Biblioteka Psycholog Pedagog szkolny 

3,99 1,50 2,54 
Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 24 Etaty zespoły szkół na 30.09.2017 

 
Etaty 

nauczycieli 
Etaty administracji i 

obsługi 
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1, Zespół 
Szkolno- Przedszkolny Nr 2, Zespół Szkolno- 
Przedszkolny Nr 3, Zespół Szkolno- 
Przedszkolny Nr 4, Zespół Szkół Specjalnych 

198,38 85,97 

Źródło: Wydział Edukacji  

Tabela 25 Etaty wsparcia w zespołach szkół na 30.09.2017 

 
Biblioteka Psycholog Logopeda 

Pedagog szkolny 

Zespół Szkolno- 
Przedszkolny Nr 1, Zespół 

Szkolno- Przedszkolny Nr 2, 
Zespół Szkolno- 

Przedszkolny Nr 3, Zespół 
Szkolno- Przedszkolny Nr 4 
Zespół Szkół Specjalnych 

2,67 1 0,76 5,28 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 26 Zatrudnienie w innych placówkach oświatowych na 30.09.2017 

 Etaty nauczycieli 
Etaty administracji i 

obsługi 
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MDK 10,22 2,50 
PPP 20,40 4,25 
Źródło: Wydział Edukacji 

Kadra pedagogiczna nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uzyskując wyższe stopnie awansu. 

W roku szkolnym 2017/2018 stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 18  osób. 

W roku szkolnym 2017/2018 ze stypendium szkolnego skorzystało 614  uczniów, natomiast 

z zasiłków szkolnych skorzystało 11 uczniów.  

W roku szkolnym 2017/2018 zostało złożonych 71 wniosków o stypendium w ramach programu 

wspierania edukacji  uzdolnionych dzieci i młodzieży  mieszkańców Mysłowic. Stypendia przyznano 

41 uczniom. 

Subwencja oświatowa w roku 2017 wynosiła 61.531.217 zł (Gmina – 42.669.907 zł,  Powiat – 

18.861.310 zł) 

W roku szkolnym 2017/2018 zostało przeprowadzonych 14 konkursów na stanowisko Dyrektora 

Szkoły.  

W roku szkolnym 2017/2018 na dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 433.379,99 zł.  

Tabela 27 Ewidencja szkół i placówek niepublicznych w roku szkolnym 2017/2018 

Nazwa 
szkoły/placówki 

Adres Organ prowadzący Dyrektor   

Policealna Szkoła 
Centrum Edukacji 
"Siódemka"                   
Liceum 
Ogólnokształcące dla 
Dorosłych Centrum 
Edukacji "Siódemka"                    

41-400 
Mysłowice,             
ul. Towarowa 1      

FAM Sp. z o.o.,        
 

 

Lesław 
Truszkowski 

Szkoła Policealna 
"SOCIUS"  

41-400 
Mysłowice,            
ul. Powstańców 
19       

Towarzystwo Jezusowe, 
Prowincja Polski 
Południowej    

Maria Dłucik             

Niepubliczne 
Przedszkole 
"Motylek"  z 
Odziałem 
Integracyjnym                          

41-400 
Mysłowice,                    
ul. Towarowa 1          

FHU Andrzej Motyl                                                 Beata Motyl                 

Niepublicznie 
Przedszkole Madzik 
Place Kindergarten 

41-404 
Mysłowice                 
ul. Wybickiego 
66              

Firma MARAN                   
 

Jolanta Wietecha      

Niepubliczne 
Przedszkole 
Integracyjne z 
Oddziałem 

41-400 
Mysłowice                             
ul. Kubicy 5 ,                 

Systemy Zarządzania 
NOEMASOFT  

Elżbieta   Kindler      
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Specjalnym 
"ZIELONA 
LOKOMOTYWA" 

Gumisiowe 
Przedszkole 

41-400 
Mysłowice                                      
ul. PCK 113 a         

Edyta Ziomek - Mazur                                      
 

Edyta Ziomek - 
Mazur              

Niepubliczne 
Przedszkole 
"Akademia Małego 
Odkrywcy" 

41-400 
Mysłowice,               
ul Rudnickiego 
2a             

Artur Strzelecki  
Robert Rybak 
 

Halina Jara 

Niepubliczna 
Poradnia 
Psychologiczno - 
Pedagogiczna 
"Cudaczek" Centrum 
Wczesnego 
Wspomagania 
Rozwoju Dzieci 

41-400 
Mysłowice          
ul. Gen. Zietka 
20a    

Henryk Karkoszka                                            
 

Henryk 
Karkoszka            

Jezuickie Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego w 
Mysłowicach 

ul. Powstańców 
19,                              
41- 400 
Mysłowice     

Towarzystwo Jezusowe, 
Prowincja Polski 
Południowej    

      Maria Dłucik          

Ośrodek Szkoleń 
Zawodowych 

"Diagno - Test" sp. z 
o. o. 

41-400 
Mysłowice             

ul. Świerczyny 
72 

Ośrodek Szkoleń 
Zawodowych "Diagno - 

Test" sp. z o. o. 

Łukasz Wszołek 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego 

"UBILEX" 

41-400 
Mysłowice                               

ul. W. Skotnica 
26/83 

Władysław Czapla Władysław 
Czapla 

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego 

Katowice Ośrodek 
Kształcenia 

Zawodowego 

Mysłowice                          
ul. Boiny 5 

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego  
w Katowicach 

 

Dariusz Wylężał 

Ośrodek Szkoleniowy Mysłowice                     
ul. 

Świerczyny72 
 

Niepubliczne Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 

Sp. z o.o. 
 

Edyta Kliś 

BHP "ERGO-LEX" 41-400 
Mysłowice,              

ul. Mikołowska 
29, 

Marek Jabłoński 
 
 
 
 
 
 
 

Marek Jabłoński 

I B Services 
Opportune 

Doradztwo, Nadzór, 
Szkolenia 

41-400 
Mysłowice          

ul. Mikołowska 
36 lok. 4 

Ireneusz Bednarczyk Ireneusz 
Bednarczyk 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego 

"WAMPOL II" 

41-400 
Mysłowice,                      

ul. Fabryczna 15 

Firma Usługowo-
Produkcyjna "WAMPOL 

II" 

Marek Wróbel 
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Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 28 Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne niż JST 

 
Nazwa 
szkoły/placówki 

Adres Organ prowadzący Dyrektor   

Publiczna Szkoła 
Podstawowa 
Jezuitów 

41-400 
Mysłowice  
ul. Powstańców 
19  
 

Towarzystwo Jezusowe, 
Prowincja Polski 
Południowej    

Artur Niechwiej 

EDUKACJA 
Elżbieta Przybytek 
Akademia Przed-
Szkolna "Skrzat"  
z oddziałami 
integracyjnymi                  

41-400 
Mysłowice,    
 ul. F. Korfantego 
9                 

Elżbieta Kula- Przybytek                    Elżbieta Kula- 
Przybytek       

Publiczne 
Przedszkole 
"Cudaczek" z 
Oddziałami 
Integracyjnymi 

41-400 
Mysłowice,                
ul. Ziętka 20                  

Alina Wojciechowska,                                
Henryk Karkoszka                                  

Henryk Karkoszka             

Źródło: Wydział Edukacji 
 

Tabela 29 Dotacje wypłacone dla placówek niepublicznych w 2017 roku 

Dotacja dla: Niepublicznego Przedszkola "Motylek"  z Odziałem 
Integracyjnym,                       Niepublicznego Przedszkola 
Integracyjnego z Oddziałem Specjalnym "Zielona Lokomotywa",  
Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarden"  
Niepublicznego Przedszkola Gumisiowe Przedszkole,  
Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małego Odkrywcy" 

2 600 783,86 

Dotacja dla: Publicznego Przedszkola "Cudaczek" z Oddziałami 
Integracyjnymi, Publicznego Przedszkola Akademii Przed - Szkolnej 
"Skrzat" 

461 020,20 

Agencja Rozwoju 
Edukacji 

 

41-404 
Mysłowice,                       

ul. Wybickiego 
144 

Norbert Jasiński Norbert Jasiński 
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Dotacja dla Publicznego Gimnazjum Jezuitów  477 062,24 

Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów  75 431,25 

Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum 
Edukacji "Siódemka" 

443 423,90 

Dotacja dla: Policealnej Szkoły Centrum Edukacji "Siódemka",  
Szkoły Policealnej "Socius" 

557 977,85 

Dotacja na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  
dla  Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem 
Specjalnym "Zielona Lokomotywa",  
Niepublicznego Przedszkola "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym,  
Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarden",  
Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małego Odkrywcy" 

1 646 541,17 

Dotacja na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  
dla Publicznego Przedszkola "Cudaczek" z Oddziałami 
Integracyjnymi,  
Publicznego Przedszkola Akademii Przed - Szkolnej "Skrzat" 

445 985,92 

Dotacja na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
w Publicznym Gimnazjum Jezuitów i Publicznej Szkoły 
Podstawowej Jezuitów  

224 712,65 

Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla:  
Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Specjalnym 
"Zielona Lokomotywa",  
Niepublicznego Przedszkola "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym,  
Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarden" 

207 816,70 

Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla:  
 Publicznego Przedszkola "Cudaczek" z Oddziałami Integracyjnymi,  
Publicznego Przedszkola Akademii Przed - Szkolnej "Skrzat" 

63 800,10 

suma przekazanych dotacji 7 204 555,84 
Źródło: Wydział Edukacji 

 

Tabela 30 Pozostałe dotacje 

Dotacja na zadanie z profilaktyki przeciwdziałania patologiom 
społecznym (letni wypoczynek dzieci)- przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

35 000,00 

Dotacja na zadanie z profilaktyki przeciwdziałania patologiom 
społecznym (letni wypoczynek dzieci)- zwalczanie narkomanii 

35 000,00 

Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez 
GWSP w Mysłowicach 

35 000,00 

suma przekazanych dotacji 105 000,00 
Źródło: Wydział Edukacji 
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Tabela 31 Wykaz oświatowych jednostek budżetowych oraz poziom  wydatków jaki określono w planach 
finansowych  w 2017  

Placówka Adres Poziom  wydatków jaki 
określono w planach 
finansowych  w 2017 roku 

Przedszkole nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi 

Mysłowice 
 ul.  Laryska 9 

1 594 819,79 

Przedszkole nr 3 Mysłowice ul. Wały 3 526 205,61 
Przedszkole nr 4 Mysłowice  

ul. Wyspiańskiego 16a 
907 594,85 

Przedszkole nr 5 Mysłowice  
ul. Armii Krajowej 28 

1 629 475,42 

Przedszkole nr 7 Mysłowice  
ul. Portowa 11a 

920 284,90 

Przedszkole Integracyjne Mysłowice  
ul. Portowa 11a 

432 792,85 

Przedszkole nr 8 Mysłowice  
ul. Gwarków  22 

1 766 221,79 

Przedszkole nr 9 Mysłowice  
ul. Różyckiego 10J 

989 064,04 

Przedszkole nr 10 Mysłowice 
ul. Niepodległości 44 

1 180 946,42 

Przedszkole nr 12 Mysłowice ul. Prusa 5 1 850 963,77 
Przedszkole nr 13 im. Janusza 
Korczaka 

Mysłowice 
 ul. Armii Krajowej 19 

1 188 147,30 

Przedszkole nr 15 Mysłowice  
ul. Osmańczyka 2 

837 186,33 

Przedszkole nr 16 z Oddziałami 
Integracyjnymi 

Mysłowice  
ul. Kawy 4 

1 599 766,75 

Przedszkole nr 18 Mysłowice  
ul. Pocztowa 20 

928 585,61 

Przedszkole nr 19 Mysłowice  
ul. Łukasiewicza 34 

528 837,64 

Przedszkole nr 20 im. Misia 
Uszatka 

Mysłowice  
ul. Zapolskiej 1 

1 222 269,88 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Mysłowice  
ul. Gen. J. Ziętka 116 

2 928 247,63 

Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 2 Mysłowice  
ul. Wybickiego 79 

2 779 197,40 

Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 3 Mysłowice  
ul. Laryska 101 

2 124 955,71 

Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 4 Mysłowice  
ul. PCK 209b  

2 740 927,05 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Ignacego i Heleny Fików 

Mysłowice  
ul. Wielka Skotnica 2 

3 832 785,96 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Bolesława Prusa 

Mysłowice  
ul. Piastowska 7 

2 168 553,37 
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Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Kawalerów Orderu Uśmiechu 

Mysłowice  
ul. 1000-lecia PP 6 

3 359 903,73 

Szkoła Podstawowa nr 4 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Wojciecha Korfantego 

Mysłowice  
ul. Wielka Skotnica 
84a 

1 508 612,55 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. 
Gustawa Morcinka 

Mysłowice  
ul. Długa 92 

1 204 026,65 

Szkoła Podstawowa nr 7 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Kornela Makuszyńskiego 

41-400 Mysłowice  
ul. Górnicza 4 

2 896 860,72 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. 
Bernarda Świerczyny 

Mysłowice  
ul. Armii Krajowej 30 

4 690 957,22 

Szkoła Podstawowa nr 10 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Karola Miarki 

Mysłowice  
ul. M. Reja 28 

1 359 419,83 

Szkoła Podstawowa nr 13 
z Oddziałami Integracyjnymi 
i Dwujęzycznymi 
im. Henryka Sienkiewicza 

Mysłowice  
ul. A. Hlonda 14 

2 899 379,64 

Szkoła Podstawowa nr 14 Mysłowice  
ul. 3-go Maja 19 

1 436 177,27 

Szkoła Podstawowa nr 15 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Alfreda Szklarskiego 

Mysłowice 
 ul. Piastów Śląskich 8 

3 039 288,90 

Szkoła Podstawowa nr 16 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Jerzego Chromika 

Mysłowice  
ul. Kosztowska 46 

2 513 305,22 

Szkoła Podstawowa Sportowa 
im. Olimpijczyków Śląskich 

Mysłowice  
ul. Gwarków 1 

1 472 065,07 

Zespół Szkól Sportowych Mysłowice  
ul. Gwarków 1 

3 283 438,92 

Gimnazjum Nr 1 Mysłowice  
ul. Wielka Skotnica 
84a 

3 429 474,64 

Gimnazjum Nr 2 41-400 Mysłowice  
ul. Górnicza 4 

2 251 790,70 

Gimnazjum Nr 5 Mysłowice  
ul.  Dzierżonia 26 

1 860 271,72 

Gimnazjum nr 6 Mysłowice 
 ul. Chromika 6 

1 267 439,50 

Zespół Szkół nr 1 Mysłowice ul. M. Reja 
28 

2 737 486,57 

Zespół Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi 

Mysłowice  
ul. A. Hlonda 14 

6 439 355,37 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  Mysłowice 
 ul. Mickiewicza 6-8 

4 284 973,60 

II Liceum Ogólnokształcące im. 
Powstańców Śląskich 

 Mysłowice  
ul. Mikołowska 3 

2 496 647,33 
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Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego  

Mysłowice  
ul. Mikołowska 44 

8 906 911,74 

Zespół Szkół Specjalnych im. 
Janusza Korczaka 

Mysłowice   
ul. Wały 4 

5 828 251,56 

Młodzieżowy Dom Kultury Mysłowice  
ul. Mikołowska 3 

764 388,32 

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 

Mysłowice  
ul. Okrzei 1 

1 609 827,99 

Miejski Zespól Obsługi Placówek 
Oświatowych 

Mysłowice ul. 
Powstańców 6 

2 570 645,73 

Suma  108 787 730,51 

Źródło: Wydział Edukacji 

 

3.2. Rok szkolny 2018/2019 

W roku szkolnym 2018/2019 jako zadanie własne następujące rodzaje placówek oświatowych: 

Przedszkola ((19 - w tym: cztery w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych,  dwa z oddziałami 

integracyjnymi,  jedno integracyjne), szkoły podstawowe (16 - w tym: cztery w Zespołach Szkolno-

Przedszkolnych,  sześć z oddziałami dwujęzycznymi, sześć prowadzi oddziały gimnazjalne), Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Centrum Kształcenia Praktycznego, Technikum nr 1, 

Technikum nr 2, Technikum nr 3, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2, 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3, oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, oddziały Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej nr 2, oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3,  Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych), Szkoła Podstawowa Sportowa  (prowadząca oddziały gimnazjalne), Zespół Szkół 

Specjalnych im. Janusz Korczaka – (Szkoła Podstawowa prowadząca oddziały gimnazjalne, Branżowa 

Szkoła I Stopnia, oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy), Licea Ogólnokształcące i inne placówki oświatowe (Młodzieżowy Dom Kultury 

i Przychodnia Psychologiczno-Pedagogiczna) 

Tabela 32 Zadania gminy – przedszkola 

Przedszkole nr  1 z Oddziałami Integracyjnymi Mysłowice ul. Laryska 9 

Przedszkole nr  2  w Zespole Szkolno-  
Przedszkolnym nr  3 

Mysłowice ul. Laryska 101 
 

Przedszkole nr  3 Mysłowice ul. Wały 3 

Przedszkole nr  4 Mysłowice ul. Wyspiańskiego 16a 

Przedszkole nr  5 Mysłowice ul. Armii Krajowej 28 

Przedszkole nr  6  w Zespole Szkolno-  
Przedszkolnym nr  1 

 
Mysłowice ul. Gen. J. Ziętka 116 
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Przedszkole Integracyjne Mysłowice ul. Portowa 11a 

Przedszkole nr  8 Mysłowice ul. Gwarków  22 

Przedszkole nr  9 Mysłowice ul. Różyckiego 10J 

Przedszkole nr  10 Mysłowice ul. Niepodległości 44 

Przedszkole nr  11  w Zespole Szkolno-  
Przedszkolnym nr  2 

 
Mysłowice ul. Wybickiego 79 

 

Przedszkole nr  12 Mysłowice ul. Prusa 5 

Przedszkole nr  13 im. Janusza Korczaka Mysłowice ul. Armii Krajowej 19 

Przedszkole nr  15 Mysłowice ul. Osmańczyka 2 

Przedszkole nr  16 z Oddziałami Integracyjnymi Mysłowice ul. Kawy 4 

Przedszkole nr  17  w Zespole Szkolno-  
Przedszkolnym nr  4 

 
Mysłowice ul. PCK 209b 

 

Przedszkole nr  18 Mysłowice ul. Pocztowa 20 

Przedszkole nr  19 Mysłowice ul. Łukasiewicza 34 

Przedszkole nr  20 im. Misia Uszatka Mysłowice ul. Zapolskiej 1 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 33 Zadania gminy – Szkoły podstawowe 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ignacego i Heleny 
Fików 

Mysłowice ul. Wielka Skotnica 2 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa Mysłowice ul. Piastowska 7 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu 

Mysłowice ul. 1000-lecia PP 6 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi  

im. Wojciecha Korfantego 
(prowadzi oddziały gimnazjalne –G1) 

Mysłowice ul. Wielka Skotnica 84a 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka Mysłowice ul. Długa 92 

Szkoła Podstawowa nr  6   
w Zespole Szkolno-  Przedszkolnym nr  1 

 
Mysłowice ul. Gen. J. Ziętka 116 

 
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi  
im. Kornela Makuszyńskiego 

(prowadzi oddziały gimnazjalne –G2) 

Mysłowice ul. Górnicza 4 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Bernarda 
Świerczyny 

Mysłowice ul. Armii Krajowej 30 

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi  

Mysłowice ul. M. Reja 28 
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im. Karola Miarki 
(prowadzi oddziały gimnazjalne –G4) 

Szkoła Podstawowa nr  11  
w Zespole Szkolno-  Przedszkolnym nr  3 

Mysłowice ul. Laryska 101 
 

Szkoła Podstawowa nr  12   
w Zespole Szkolno-  Przedszkolnym nr  2 

Mysłowice ul. Wybickiego 79 
 

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami 
Integracyjnymi  

i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza 
(prowadzi oddziały gimnazjalne –G3) 

Mysłowice ul. A. Hlonda 14 

Szkoła Podstawowa nr 14 Mysłowice ul. 3-go Maja 19 

Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi  

im. Alfreda Szklarskiego 
(prowadzi oddziały gimnazjalne –G5) 

Mysłowice ul. Piastów Śląskich 8 

Szkoła Podstawowa nr 16 z  Oddziałami 
Dwujęzycznymi  

im. Jerzego Chromika 
(prowadzi oddziały gimnazjalne –G6) 

Mysłowice ul. Kosztowska 46 

Szkoła Podstawowa nr  17   
w Zespole Szkolno-  Przedszkolnym nr  4 

Mysłowice ul. PCK 209b 
 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 34 Zadania Powiatu – Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Mysłowice ul. Mikołowska 44 

Mysłowice ul. Mikołowska 44 a /CKP/ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

Mysłowice ul. Pocztowa 20 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 35 Zadania powiatu – Szkoła Podstawowa Sportowa 

Szkoła Podstawowa Sportowa im. Olimpijczyków 
Śląskich 

(prowadzi oddziały gimnazjalne –Gimnazjum 
Sportowe) 

Mysłowice ul. Gwarków 1 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 36 Zadania Powiatu – Zespół Szkół Specjalnych 

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka Mysłowice  ul. Wały 4 

Źródło: Wydział Edukacji 
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Tabela 37 Zadania Powiatu – Licea Ogólnokształcące 

 
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 

Kościuszki  
w  Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Mysłowice ul. Mickiewicza 6-8 

II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców 
Śląskich 

Mysłowice ul. Mikołowska 3 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 38 Zadania Powiatu – Inne Placówki Oświatowe 

Młodzieżowy Dom Kultury Mysłowice ul. Mikołowska 3 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mysłowice ul. Wielka Skotnica 84a 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 39 Liczba miejsc w  przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019: 

 
Liczba miejsc w przedszkolach 

Liczba dzieci 
urodzonych w 

latach 2012-2015 
(3-6 lat) 

Publicznych Niepublicznych Razem 

Liczba dzieci 
uczęszczająca 
do przedszkoli 

wg SIO 
30.09.2018 
Publicznych 

2.849 2.474 435 2.849 2.474 

 Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 40 Liczba uczniów w Szkołach podstawowych na 30.09.2018 

Szkoły podstawowe I II III IV V VI VII VIII 
Suma 666 658 286 1.007 935 673 615 615 
Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 41 Liczba oddziałów Szkoły podstawowe na 30.09.2018 

Szkoły podstawowe I II III IV V VI VII VIII 
Suma 35 35 20 54 47 34 35 34 
Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 42 Oddziały Gimnazjalne w Szkołach Podstawowych i w Zespole Szkół Ogólnokształcących na 
30.09.2018 

Oddziały Gimnazjalne I II III 
Suma 

końcowa 
Suma  -------- -------- 27 27 
Źródło: Wydział Edukacji 
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Tabela 43 Liczba uczniów w oddziałach gimnazjalnych na 30.09.2018 

Oddziały Gimnazjalne I II III 
Suma 

końcowa 
Suma  ----- ----- 564 564 
Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 44 Liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych na 30.09.2018 

Szkoła I II III 

Suma końcowa 

Licea ogólnokształcące 212 199 222 633 
Technika 118 107 123 (IV) 94 442 

Szkoły branżowe I stopnia 61 53 ------ 114 
Oddziały zasadniczej szkoły zawodowej 
w szkołach branżowych 

-------- -------- 44 44 

Szkoła specjalna przysposabiająca do 
pracy 

4 6 7 17 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 45 Liczba oddziałów w szkołach ponadpodstawowych na 30.09.2018 

Szkoła I II III Suma końcowa 
Licea ogólnokształcące 7 8 9 24 
Technika 5 5 6 (IV) 5 21 
Szkoły branżowe I stopnia 3 4 ------- 7 
Oddziały zasadniczej szkoły zawodowej 
w szkołach branżowych ------- -------- 3 3 
Szkoła specjalna przysposabiająca do 
pracy 

1 1 1 3 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 46 Kadra w przedszkolach na 30.09.2018 

Etaty nauczycieli 
Etaty administracji i 
obsługi 

184,31 182,63 
Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 47 Etaty wsparcia w przedszkolach na 30.09.2018 

Biblioteka Psycholog Logopeda Pedagog  

----- 0,55 3,21 --------- 
Źródło: Wydział Edukacji 
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Tabela 48 Etaty w szkołach podstawowych na 30.09.2018 

Etaty nauczycieli Etaty administracji i obsługi 
633,88 224,43 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 49 Etaty wsparcia w szkołach podstawowych na 30.09.2018 

Biblioteka Psycholog Logopeda Pedagog szkolny 

13,71 2,55 6,73 16,94 
Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 50 Etaty szkoły ponadpodstawowe na 30.09.2018 

Etaty nauczycieli Etaty administracji i obsługi 
161,98 62,40 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 51 Etaty wsparcia w szkołach ponadpodstawowych na 30.09.2017 

Biblioteka Psycholog Pedagog szkolny 

3,98 1,50 2,50 
Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 52 Etaty zespoły szkół na 30.09.2018 

 
Etaty 

nauczycieli 
Etaty administracji i 

obsługi 
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1, Zespół 
Szkolno- Przedszkolny Nr 2, Zespół Szkolno- 
Przedszkolny Nr 3, Zespół Szkolno- 
Przedszkolny Nr 4, Zespół Szkół Specjalnych 

215,39 89,07 

Źródło: Wydział Edukacji  

Tabela 53 Etaty wsparcia w zespołach szkół na 30.09.2018 

 
Biblioteka Psycholog Logopeda 

Pedagog szkolny 

Zespół Szkolno- 
Przedszkolny Nr 1, Zespół 

Szkolno- Przedszkolny Nr 2, 
Zespół Szkolno- 

Przedszkolny Nr 3, Zespół 
Szkolno- Przedszkolny Nr 4 
Zespół Szkół Specjalnych 

2,95 1,05 1,48 5,88 

Źródło: Wydział Edukacji 
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Tabela 54 Zatrudnienie w innych placówkach oświatowych na 30.09.2018 

 Etaty nauczycieli 
Etaty administracji i 

obsługi 
MDK 10,22 2,50 
PPP 20,40 4,75 
Źródło: Wydział Edukacji 

 

Kadra pedagogiczna nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uzyskując wyższe stopnie awansu. 

W roku szkolnym 2018/2019 stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 7 osób. 

W roku szkolnym 2018/2019 ze stypendium szkolnego skorzystało 272  uczniów natomiast 

z zasiłków szkolnych skorzystało 5 uczniów. 

W roku szkolnym 2018/2019 zostało złożonych 86 wniosków o stypendium w ramach programu 

wspierania edukacji  uzdolnionych dzieci i młodzieży  mieszkańców Mysłowic. Stypendia przyznano 42 

uczniom.  

Subwencja oświatowa w roku 2018 wynosiła 62.880.885  zł (Gmina – 44.062.901 zł, Powiat – 

18.817.984 zł) 

W roku szkolnym 2018/2019 zostało przeprowadzonych 5 konkursów na stanowisko Dyrektora 

Szkoły.  

W roku szkolnym 2018/2019 na dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 513.765,07 zł. 

Tabela 55 Szkoły i placówki niepubliczne 

Nazwa 
szkoły/placówki 

Adres Organ prowadzący Dyrektor   

Policealna Szkoła 
Centrum Edukacji 
"Siódemka"                   
Liceum 
Ogólnokształcące dla 
Dorosłych Centrum 
Edukacji "Siódemka"                    

41-400 
Mysłowice,             
ul. Towarowa 1      

FAM Sp. z o.o.,        Lesław 
Truszkowski 

Szkoła Policealna 
"SOCIUS"  

41-400 
Mysłowice,            
ul. Powstańców 
19       

Towarzystwo Jezusowe, 
Prowincja Polski 
Południowej    

Maria Dłucik             

Niepubliczne 
Przedszkole 
"Motylek"  z 
Odziałem 
Integracyjnym                          

41-400 
Mysłowice,                    
ul. Towarowa 1          

FHU Andrzej Motyl                     Beata Motyl                 



 - 29 - 

Niepublicznie 
Przedszkole Madzik 
Place Kindergarten 

41-404 
Mysłowice                 
ul. Wybickiego 
66              

Firma MARAN                   
 

Jolanta Wietecha      

Niepubliczne 
Przedszkole 
Integracyjne z 
Oddziałem 
Specjalnym 
"ZIELONA 
LOKOMOTYWA" 

41-400 
Mysłowice                             
ul. Kubicy 5 ,                 

Systemy Zarządzania 
NOEMASOFT  

Elżbieta   Kindler      

Gumisiowe 
Przedszkole 

41-400 
Mysłowice                            
ul. PCK 113 a         

Edyta Ziomek - Mazur                                      
 

Edyta Ziomek - 
Mazur              

Niepubliczne 
Przedszkole 
"Akademia Małego 
Odkrywcy" 

41-400 
Mysłowice,               
ul Rudnickiego 
2a             

Artur Strzelecki  
Robert Rybak 
 

Halina Jara 

Niepubliczna 
Poradnia 
Psychologiczno - 
Pedagogiczna 
"Cudaczek" Centrum 
Wczesnego 
Wspomagania 
Rozwoju Dzieci 

41-400 
Mysłowice          
ul. Gen. Zietka 
20a    

Henryk Karkoszka                                            
 

Henryk 
Karkoszka      
Wykreślono    
31.12.2018 r.    

Jezuickie Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego w 
Mysłowicach 

ul. Powstańców 
19,                              
41- 400 
Mysłowice     

Towarzystwo Jezusowe, 
Prowincja Polski 
Południowej    

      Maria Dłucik          

Ośrodek Szkoleń 
Zawodowych 
"Diagno - Test" sp. z 
o. o. 

41-400 
Mysłowice             
ul. Świerczyny 
72 

Ośrodek Szkoleń 
Zawodowych "Diagno - 
Test" sp. z o. o. 

Łukasz Wszołek 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego 
"UBILEX" 

41-400 
Mysłowice                               
ul. W. Skotnica 
26/83 

Władysław Czapla Władysław 
Czapla 

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego 
Katowice Ośrodek 
Kształcenia 
Zawodowego 

Mysłowice                          
ul. Boliny 5 
 

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego  
w Katowicach 
 
 

Dariusz Wylężał 

Ośrodek Szkoleniowy Mysłowice                     
ul. 
Świerczyny72 
 

Niepubliczne Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
Sp. z o.o. 
 

Edyta Kliś 

BHP "ERGO-LEX" 41-400 
Mysłowice,               
ul. Mikołowska 
29, 

Marek Jabłoński 
 

Marek Jabłoński 

I B Services 
Opportune 
Doradztwo, Nadzór, 
Szkolenia 

41-400 
Mysłowice          
ul. Mikołowska 
36 lok. 4 

Ireneusz Bednarczyk Ireneusz 
Bednarczyk 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego 
"WAMPOL II" 

41-400 
Mysłowice,                      
ul. Fabryczna 15 

Firma Usługowo-
Produkcyjna "WAMPOL 
II" 

Marek Wróbel 

Agencja Rozwoju 
Edukacji 
 

41-404 
Mysłowice,                       
ul. Wybickiego 

Norbert Jasiński Norbert Jasiński 



 - 30 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 56 Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne niż JST 

 
Nazwa 
szkoły/placówki 

Adres Organ prowadzący Dyrektor   

Publiczna Szkoła 
Podstawowa 
Jezuitów 

41-400 
Mysłowice  
ul. Powstańców 
19  
 

Towarzystwo Jezusowe, 
Prowincja Polski 
Południowej    

Artur Niechwiej 

EDUKACJA 
Elżbieta Przybytek 
Akademia Przed-
Szkolna "Skrzat"  
z oddziałami 
integracyjnymi                  

41-400 
Mysłowice,    
 ul. F. Korfantego 
9                 

Elżbieta Kula- Przybytek                    Elżbieta Kula- 
Przybytek       

Publiczne 
Przedszkole 
"Cudaczek" z 
Oddziałami 
Integracyjnymi 

41-400 
Mysłowice,                
ul. Ziętka 20                  

Alina Wojciechowska,                                
Henryk Karkoszka                                  

Henryk Karkoszka           

Źródło: Wydział Edukacji 
 

 

 

 

 

 

Tabela 57 Dotacje wypłacone dla placówek niepublicznych w 2018 roku 

144 
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Dotacja dla: Niepublicznego Przedszkola "Motylek"  z Odziałem 
Integracyjnym,   
Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Specjalnym 
"Zielona Lokomotywa"  
Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarden"  
Niepublicznego Przedszkola Gumisiowe Przedszkole,  
Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małego Odkrywcy" 

2 197 878,39 

Dotacja dla: Publicznego Przedszkola "Cudaczek" z Oddziałami 
Integracyjnymi, Publicznego Przedszkola Akademii Przed - Szkolnej 
"Skrzat" 

1 500 651,54 

Dotacja dla Publicznego Gimnazjum Jezuitów  504 528 

Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów  353 043,67 

Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum 
Edukacji "Siódemka" 

108 613,56 

Dotacja dla: Policealnej Szkoły Centrum Edukacji "Siódemka",  
Szkoły Policealnej "Socius" 

457 523,95 

Dotacja na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  
dla  Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem 
Specjalnym "Zielona Lokomotywa",  
Niepublicznego Przedszkola "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym,  
Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarden",  
Niepublicznego Przedszkola "Akademia Małego Odkrywcy" 

951 079,94 

Dotacja na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  
dla Publicznego Przedszkola "Cudaczek" z Oddziałami 
Integracyjnymi,  
Publicznego Przedszkola Akademii Przed - Szkolnej "Skrzat" 

1 346 481,6 

Dotacja na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
w Publicznej Szkoły Podstawowej Jezuitów  

210 172,11 

Dotacja na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
w Publicznym Gimnazjum Jezuitów  

124 486,20 

Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla:  
Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego z Oddziałem Specjalnym 
"Zielona Lokomotywa",  
Niepublicznego Przedszkola "Motylek" z Oddziałem Integracyjnym,  
Niepublicznego Przedszkola "Madzik Place Kindergarden" 

151 548 

Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla:   
Publicznego Przedszkola "Cudaczek" z Oddziałami Integracyjnymi,  
Publicznego Przedszkola Akademii Przed - Szkolnej "Skrzat" 

211 788,33 

suma przekazanych dotacji 8 117 795 ,29 
Źródło: Wydział Edukacji 

 

 

Tabela 58 Pozostałe dotacje 
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Dotacja na zadanie z profilaktyki przeciwdziałania patologiom 
społecznym (letni wypoczynek dzieci)- przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

31 000,00 

Dotacja na zadanie z profilaktyki przeciwdziałania patologiom 
społecznym (letni wypoczynek dzieci)- zwalczanie narkomanii 

31 000,00 

Dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez 
GWSP w Mysłowicach 

35 000,00 

suma przekazanych dotacji 97 000,00 
Źródło: Wydział Edukacji 

Tabela 59 Wykaz oświatowych jednostek budżetowych oraz poziom  wydatków jaki określono w planach 
finansowych  w 2018 

Placówka Adres Poziom  wydatków jaki 
określono w planach 
finansowych  w 2018 roku 

Przedszkole nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi 

Mysłowice 
 ul.  Laryska 9 

1 735 054,57 

Przedszkole nr 3 Mysłowice ul. Wały 3 574 798,55 
Przedszkole nr 4 Mysłowice  

ul. Wyspiańskiego 16a 
999 069,24 

Przedszkole nr 5 Mysłowice  
ul. Armii Krajowej 28 

1 734 814,13 

Przedszkole nr 7 Mysłowice  
ul. Portowa 11a 

------- 

Przedszkole Integracyjne Mysłowice  
ul. Portowa 11a 

1 454 739,78 

Przedszkole nr 8 Mysłowice  
ul. Gwarków  22 

1 825 497,24 

Przedszkole nr 9 Mysłowice  
ul. Różyckiego 10J 

1 015 384,22 

Przedszkole nr 10 Mysłowice 
ul. Niepodległości 44 

1 349 723,36 

Przedszkole nr 12 Mysłowice ul. Prusa 5 1 978 676,84 
Przedszkole nr 13 im. Janusza 
Korczaka 

Mysłowice 
 ul. Armii Krajowej 19 

1 154 881,75 

Przedszkole nr 15 Mysłowice  
ul. Osmańczyka 2 

855 026,82 

Przedszkole nr 16 z Oddziałami 
Integracyjnymi 

Mysłowice  
ul. Kawy 4 

1 653 637,29 

Przedszkole nr 18 Mysłowice  
ul. Pocztowa 20 

910 419,17 

Przedszkole nr 19 Mysłowice  
ul. Łukasiewicza 34 

572 804,42 

Przedszkole nr 20 im. Misia 
Uszatka 

Mysłowice  
ul. Zapolskiej 1 

1 290 912,90 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Mysłowice  
ul. Gen. J. Ziętka 116 

3 247 012,66 

Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 2 Mysłowice  3 249 567,86 
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ul. Wybickiego 79 

Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 3 Mysłowice  
ul. Laryska 101 

2 482 683,96 

Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 4 Mysłowice  
ul. PCK 209b  

3 184 877,17 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Ignacego i Heleny Fików 

Mysłowice  
ul. Wielka Skotnica 2 

4 399 519,24 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Bolesława Prusa 

Mysłowice  
ul. Piastowska 7 

2 281 276,13 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Kawalerów Orderu Uśmiechu 

Mysłowice  
ul. 1000-lecia PP 6 

3 743 958,30 

Szkoła Podstawowa nr 4 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Wojciecha Korfantego 

Mysłowice  
ul. Wielka Skotnica 
84a 

4 979 927,99 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. 
Gustawa Morcinka 

Mysłowice  
ul. Długa 92 

1 385 965,84 

Szkoła Podstawowa nr 7 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Kornela Makuszyńskiego 

41-400 Mysłowice  
ul. Górnicza 4 

4 937 777,63 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. 
Bernarda Świerczyny 

Mysłowice  
ul. Armii Krajowej 30 

5 029 615,80 

Szkoła Podstawowa nr 10 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Karola Miarki 

Mysłowice  
ul. M. Reja 28 

4 381 503,97 

Szkoła Podstawowa nr 13 
z Oddziałami Integracyjnymi 
i Dwujęzycznymi 
im. Henryka Sienkiewicza 

Mysłowice  
ul. A. Hlonda 14 

9 603 441,15 

Szkoła Podstawowa nr 14 Mysłowice  
ul. 3-go Maja 19 

1 613 447,42 

Szkoła Podstawowa nr 15 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Alfreda Szklarskiego 

Mysłowice 
 ul. Piastów Śląskich 8 

4 968 160,77 

Szkoła Podstawowa nr 16 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Jerzego Chromika 

Mysłowice  
ul. Kosztowska 46 

3 895 965,11 

Szkoła Podstawowa Sportowa 
im. Olimpijczyków Śląskich 

Mysłowice  
ul. Gwarków 1 

4 882 456,00 

Zespół Szkól Sportowych Mysłowice  
ul. Gwarków 1 

---- 

Gimnazjum Nr 1 Mysłowice  
ul. Wielka Skotnica 
84a 

----- 

Gimnazjum Nr 2 41-400 Mysłowice  
ul. Górnicza 4 

----- 

Gimnazjum Nr 5 Mysłowice  
ul.  Dzierżonia 26 

---- 
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Gimnazjum nr 6 Mysłowice 
 ul. Chromika 6 

----- 

Zespół Szkół nr 1 Mysłowice ul. M. Reja 
28 

 
----- 

Zespół Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi 

Mysłowice  
ul. A. Hlonda 14 

----- 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  Mysłowice 
 ul. Mickiewicza 6-8 

4 191 402,11 

II Liceum Ogólnokształcące im. 
Powstańców Śląskich 

 Mysłowice  
ul. Mikołowska 3 

2 432 407,34 

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego  

Mysłowice  
ul. Mikołowska 44 

11 654 163,96 

Zespół Szkół Specjalnych im. 
Janusza Korczaka 

Mysłowice   
ul. Wały 4 

6 207 293,71 

Młodzieżowy Dom Kultury Mysłowice  
ul. Mikołowska 3 

1 602 464,65 

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 

Mysłowice  
ul. Okrzei 1 

1 652 449,37 

Miejski Zespól Obsługi Placówek 
Oświatowych 

Mysłowice ul. 
Powstańców 6 

2 746 104,39 

suma  117 858 882,81 

Źródło: Wydział Edukacji 

 

4. Kultura i sport 

Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej  w mieście odbywa się poprzez 

współpracę z instytucjami kultury i kultury fizycznej w zakresie planowania i realizacji budżetu, nadzór 

nad działalnością instytucji kultury i kultury fizycznej, koordynacja i dofinansowanie przedsięwzięć 

kulturalnych i sportowych na terenie miasta, współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej 

ze stowarzyszeniami krzewiącym i kulturę fizyczną oraz udzielanie pomocy w realizacji zadań.  

 

4.1. Kultura  

Kultura to ważny obszar aktywności miasta, który znacząco wpływa na jakość życia 

mieszkańców. Jest nie tylko istotnym elementem wizerunku miasta i odpowiedzią na potrzebę tworzenia 

i kontaktu ze sztuką, ale również narzędziem integracji i budowania wspólnej tożsamości lokalnej 

mieszkańców miasta oraz województwa. W rozwijanie szeroko rozumianej kultury w Mysłowicach 

zaangażowane są instytucje Mysłowicki Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum 

Miasta Mysłowice a także wiele organizacji pozarządowych, firm komercyjnych, grup nieformalnych, 

środowisk twórczych, osób indywidualnych. 
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4.1.1. MOK  

Mysłowicki Ośrodek Kultury, jako samorządowa instytucja kultury, konsekwentnie realizuje 

działania mające na celu promocję sztuki, a także zaszczepianie i pielęgnację szeroko pojętych 

zamiłowań kulturalnych zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Oferując liczne zajęcia, 

organizując różnorodne akcje i festiwale, propaguje jedną, ponadczasową ideę: kreatywnego  

i aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania pasji.  

Swoimi działaniami pragnie zintegrować społeczeństwo, wprowadzić zasady otwartości  

i wzajemnej twórczej współpracy. Mysłowicki Ośrodek Kultury pragnie rozbudzać i wspomagać 

społeczną aktywność kulturalną, a także stymulować jej rozwój na jak najwyższym poziomie.  

Jego misją jest zaspokajanie potrzeb społecznych w sferze kultury czyli : 

� edukacja mieszkańców dla i do kultury, 

� budowanie kapitału społecznego wokół instytucji kultury, 

� wspieranie wszelkich przejawów aktywności społecznej w sferze kultury, 

� informacja kulturalna i promocja, 

� działania na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

� działania na rzecz stworzenia strategii rozwoju MOK. 

Instytucja ta funkcjonuje i realizuje swoją misję poprzez następujące  formy pracy MOK-u: 

� nowoczesną edukację kulturalną i artystyczna mieszkańców, 

� upowszechnianie, 

� animację społeczno-kulturalną, 

� współ organizacje imprez ze szkołami, przedszkolami, bibliotekami, organizacjami 

pozarządowymi, grupami nieformalnymi, 

� wspieranie przejawów wszelkiej aktywności kulturalnej, 

� pracę metodą projektu, 

� telewizję internetowa i gazetę, 

� wolontariat, 

� wspieranie środowisk defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  społecznym 

I część – zajęcia i koła zainteresowań 

W ramach edukacji kulturalnej i rozwijania pasji oraz zainteresowań Mysłowicki Ośrodek 

Kultury prowadził zajęcia, czyli  regularne spotkania dla wszystkich grup wiekowych: taniec, plastyka, 

gra na instrumentach, zajęcia teatralne, multimedialne i inne. W latach 2017 i 2018 zajęcia odbywały 

się  we wszystkich 9 placówkach należących do MOK-u, z kilkumiesięczną przerwą (marzec – 

wrzesień) placówki na Brzezince, w której prowadzona była termomodernizacja i remont sal 

zajęciowych.   
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Wszystkie zajęcia tematyczne  były prowadzone przez instruktorów etatowych MOK, którzy 

są jednocześnie pracownikami merytorycznymi instytucji oraz przez instruktorów zatrudnionych 

na umowy o dzieło, umowy zlecenia o wynagrodzeniu w kwocie 75% lub 65% wpływów brutto  

z opłat za zajęcia. W ten sposób sekcje same się finansują oraz generują przychody dla instytucji.  

Z tych przychodów MOK dokonał  m.in. zakupów materiałów niezbędnych do prowadzenia sekcji.  

W sumie w okresie sprawozdawczym działało: 98 sekcji w 2017r oraz 103 sekcje w roku 2018,  

w których brało udział  systematycznie: 1080 (2017r) i 1445 (2018r) stałych  uczestników. Sekcji 

odpłatnych było kolejno: 88 (2017) i 94 (2018), a  nieodpłatnych każdego roku 10. Pojawiły się nowe  

sekcje: zajęcia z ceramiką i youtuberskie w filii Brzezinka; Balet i język angielski dla maluchów w filii 

Brzęczkowice; język angielski dla maluchów, Klub 100 Pociech, Pilates w filii Grunwaldzka.    

Każda z placówek MOK pracuje według indywidualnego harmonogramu. Oto krótka 

charakterystyka filii oraz lista zajęć  na 9 placówek MOK-u. 

Filia Brzezinka  

Czynna: Poniedziałek – 12:00 – 20:00 , Wtorek – 12:00 – 20:00 , Środa – 12:00 – 20:00, Czwartek – 

12:00 – 20:00 , Piątek – 12:00 – 20:00. 

Dysponuje salkami do zajęć grupowych i lekcji indywidualnych. Jest część kawiarniana z bufetem 

na kameralne prezentacje oraz wyposażona w sprzęt oświetleniowy i akustyczny sala widowiskowa 

na 192 miejsc. Zainicjowane tam zostały bardzo dobre tradycje kameralnych koncertów przy świecach, 

wieczory teatralne, kino DKF, warsztaty artystyczne. 

Zajęcia: Taniec Nowoczesny, Pianino, Zabawy z plastyką, Plastyka dla dorosłych,  Klub Seniora, Zespół  

GalHan, chór Familia, gitara basowa, gitara akustyczna, rzeźba, teatr Podtekst, Zajęcia z ceramiką. 

Filia Brzeczkowice 

Czynna: Poniedziałek – 12:00 – 20:00 , Wtorek – 12:00 – 20:00, Środa – 12:00 – 20:00, Czwartek – 

12:00 – 20:00, Piątek – 12:00 – 20:00 .  

Znajduje się tam sala do tańca z lustrami (tzw. pawilon), salki do zajęć indywidualnych i świetlica. 

Tę placówkę charakteryzują przede wszystkim wysokiej jakości zajęcia/warsztaty rękodzieła 

artystycznego oraz różnorodne zajęcia taneczne. 

Zajęcia: 4 Grupy  Plastyczne,  teatrzyk dla Dzieci, 2 grupy - Taniec Nowoczesny, Grupa Inicjatyw 

Twórczych, Szachy, Gitara , Klub Seniora, ZUMBA, Balet. 

Filia Dziećkowice 

czynna: Godziny otwarcia: poniedziałek – 14:00 – 19:00, wtorek – 12:00 – 17:00, środa – 14:00 – 19:00, 

czwartek – 12:00 – 17:00, piątek – obsługa imprez okolicznościowych/koncertów  

Sale do zajęć indywidualnych, sala parkietowa, kuchnia. 
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Zajęcia: Klub Seniora, rękodzieło artystyczne, lekcje gry na fortepianie, zespół folklorystyczny 

Dziećkowiczanki, zabawy z plastyką, chór Milenium, Koło Skata, organizacja imprez 

okolicznościowych, współpraca z OSP. 

W latach poprzednich filia ta prowadziła bardziej rozbudowaną działalność kulturalną korzystając 

ze środków Elektrowni Jaworzno jako rekompensaty za składowiska popiołów na terenie miejscowości.  

Filia Janów 

czynna: Poniedziałek – 12:00 – 20:00, Wtorek – 12:00 – 20:00, Środa – 12:00 – 20:00, Czwartek – 

12:00 – 20:00, Piątek – 12:00 – 20:00, Sobota – 10.00 – 16.00  

Użytkowanych jest pięć sal o powierzchni około 40 m² każda, w której znajdują się: pracownia 

modelarska, malarstwa i rysunku, ceramiczna, teatralna; odbywają się także spotkania środowiskowe, 

klub skata, zajęcia taneczne, szachowe, rytmiczne, zumby, próby Teatru Narybek From Poland, 

wynajmy sal na imprezy okolicznościowe, Kinder Bale, plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo działa sekcja 

rękodzieła artystycznego dla dzieci i dorosłych mająca już spore sukcesy. 

Placówka ta charakteryzuje się przede wszystkim wyjątkową ofertą teatralną (od kuglarstwa po teatr 

słowa), bogatą pracownią ceramiczną oraz profesjonalną pracownią modelarską. 

Zajęć: taniec nowoczesny, szachy, modelarnia lotnicza, zabawy z gliną, ceramika dla młodzieży 

i dorosłych, ministudio plastyczno-rysunkowe, malarstwo emocjonalne dla dzieci, zajęcia teatralne 

dla dzieci, Teatr Narybek From Poland, zajęcia kuglarskie, Akademia Seniora, Język angielski. 

Filia Kosztowy 

czynna:  środa – godz. 15:00 – 22:00 (15.00 – 17.30: plastyka dla dzieci; 17.30 – 22.00: nowoczesne gry 

planszowe), Czwartek – godz. 15:00 – 19:00 (indywidualna nauka gry na gitarze). 

Dysponuje jedną salą do zajęć. 

Zajęcia: plastyka dla dzieci, rękodzieło dla dorosłych.  

Filia Krasowy 

czynna: Poniedziałek – 15:00 – 17:00, Wtorek – 13:00 – 15:00, Środa – 13:00 – 17:00, Czwartek – 9:00 

– 13:00, Piątek – 13:00 – 16:00  

Filia dysponuje dwiema salkami do zajęć oraz udostępnioną na zajęcia ruchowe salą gimnastyczną 

w szkole. 

Zajęcia: plastyka, malarstwo i rysunek, rękodzieło tradycyjne, biżuteria z filcu, decoupage oraz zajęcia 

teatralne dla dzieci. 

Filia Morgi 

czynna: poniedziałek – Poniedziałek – 13.30 – 18.30 , Wtorek – 13.30 – 18.30, Środa – 13.30 – 18.30 , 

Czwartek – 13.30 – 18.30 , Piątek – 13.30 – 18.30. 

 Dysponuje jedną salą do zajęć. 
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Zajęcia:  Klub 50+, Klub Twórczych Inicjatyw, nauka gry na gitarze, szachy, plastyka, rysunek 

i malarstwo, harmonijka ustna, Hip-Hop. 

Filia Wesoła : Poniedziałek – 12.00 – 18.00, Wtorek – 12.00 – 17.00, Środa – tylko zajęcia taneczne, 

Czwartek – 12.00 – 15.00, Piątek – nieczynne. 

Dysponuje jedną salą do zajęć. 

Zajęcia: Zabawy z plastyką, Taniec nowoczesny. 

Grunwaldzka – placówka centralna 

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20. 

Sala widowiskowa na 242 miejsca z pełnym wyposażeniem, dwie sale baletowe, sala konferencyjna 

mniejsza i Sala Małych Form na 200 osób, profesjonalna pracownia muzyczna, Galeria M2 (galeria 

duża, galeria mała), sala wielofunkcyjna.  

Zajęcia: 2 grupy Gitarowe, 5 grup Tańca Towarzyskiego, 2 grupy Tańca Nowoczesnego, 2 grupy Baletu, 

Wokal,  Harmonijki Ustne, 2 grupy Plastyczne, Plastyka dla Seniorów,  chór Harmonia i chór Hejnał, 

fortepian, Teatrzyk dla Dzieci, Szachy, Taniec Współczesny, Balet Mama – Dziecko, Zajęcia Plastyczne 

dla młodzieży,  Zajęcia musicalowe, Język hiszpański. 

Oferta zajęć Mysłowickiego Ośrodka Kultury  

PLASTYKA 

MOK Brzezinka – poniedziałek: 17-18; środa: 16-17 

MOK Brzęczkowice – poniedziałek: 16-17; wtorek: 16-17; środa: 15-16; czwartek: 16-17, 

MOK Dziećkowice – czwartek: 15-17 

MOK Wesoła – wtorek: 15-17; czwartek: 15-17 

MOK Kosztowy – środa: 14-18 

MOK Morgi – czwartek: 14.30-16 

MOK Krasowy – piątek: 13.30-15.30 

MOK Janów – środa: 16-17.30, 16.30-19 

MOK Grunwaldzka – poniedziałek: 15-19 (dzieci), 17.30- 20, (młodzież); środa: 15-19 

MUZYKA/nauka gry na instrumentach  

MOK Brzezinka – gitara: środa, piątek; pianino: wtorek 

MOK Brzęczkowice –  gitara: wtorek 

MOK Kosztowy –  gitara: czwartek 

MOK Morgi – gitara:  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 

MOK Wesoła – gitara: poniedziałek 

MOK Janów – pianino: poniedziałek; gitara: piątek 

MOK Grunwaldzka – gitara: poniedziałek, wtorek, środa;  harmonijki ustne: czwartek  



 - 39 - 

WOKAL 

MOK Grunwaldzka – wtorek, piątek 

RĘKODZIEŁO 

MOK Brzęczkowice –  bibułkarstwo: poniedziałek 13-15; biżuteria: 13-15 wtorek;  

decoupage: środa 13-14.30;  koronkarstwo: czwartek: 13-15; szycie maskotek: czwartek 

MOK Dziećkowice – czwartek: 10-13 

MOK Morgi – ponniedziałek: 17-20 

MOK Janów – decoupage: poniedziałek 12-15, bibułkarstwo: 16-19; decoupage/bibułkarstwo: wtorek 

16-19; decoupage: środa 12-15  

SZACHY/dzieci, młodzież i dorośli 

MOK Dziećkowice – poniedziałek: 15-20 

MOK Brzezinka –  środa: 14-18 

MOK Janów – czwartek: 15.30-19.30 

MOK Brzęczkowice – piątek: 17-20 

TANIEC oraz zajęcia taneczno - ruchowe 

MOK Brzezinka – taniec nowoczesny : czwartek 17.30-18.30  

MOK Brzęczkowice – ZUMBA: poniedziałek 18-20; czwartek: balet 16.15-17.15 , ZUMBA: 19-20, 

Taniec Towarzyski: 17.30-18.30  

MOK Wesoła – taniec nowoczesny: środa: 17.15-18.15  

MOK Morgi – HIP-HOP/zaj. rytmiczno/taneczne :  wtorek 17.30-19.15,  

taniec nowoczesny: środa: 15.50-16.50  

MOK Krasowy – taniec nowoczesny: czwartek 15.30-16.30  

MOK Janów – PILATES: poniedziałek 18.30-19.30; taniec nowoczesny: wtorek 16.30-19.30  

MOK Grunwaldzka –  taniec towarzyski: wtorek 17-20.30, środa 18-21.30, czwartek 17-20.30;  balet: 

środa 17-19, taniec nowoczesny: wtorek 18-19, 

TEATR/dzieci, młodzież i dorośli 

MOK Brzezinka – Teatr PODTEKST: środa: 16.30-20  

MOK Brzęczkowice – wtorek: 16.30-18.30 (zajęcia dla dzieci)  

MOK Krasowy – wtorek: 14.30-15.30 (zajęcia dla dzieci) 

MOK Janów – środa: 17-18.30(zajęcia dla młodzieży); zajęcia teatralno-filmowe; czwartek: 18-19.45 

(młodzież); Teatr Narybek From Poland: sobota: 12-16 

GLINA/CERAMIKA/RZEŹBA 

MOK Brzezinka – glina:  wtorek: 16-17; rzeźba: sobota 12-16  

MOK Janów – glina: poniedziałek 17.30-18.45 (dzieci);  ceramika: piątek 16-17.30 (młodzież), 
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ceramika: 17-20 (dorośli) 

MALARSTWO 

MOK Janów – Malarstwo Emocjonalne dla najmłodszych: wtorek: 17-19.30;   

ceramika: piątek 16-17.30 (młodzież), 

MOK Krasowy – malarstwo sakralne: poniedziałek ; malarstwo i rysunek: czwartek 

MOK Grunwaldzka – piątek: 17-18.30 

JĘZYKI OBCE 

MOK Grunwaldzka; Język hiszpański; wtorek 18-19, 

MOK Janów; Język angielski: poniedziałek 16:30-18:30, 

INNE 

Zajęcia dziennikarsko-filmowe – MOK Krasowy 

Modelarnia Lotnicza - MOK Janów  

Warsztaty kuglarskie i nauka chodzenia na szczudłach - MOK Janów  

Warsztaty kreatywności dla dzieci - MOK Janów  

Warsztaty recytatorskie -  MOK Janów  

Warsztaty Grup Inicjatyw Twórczych - MOK Brzęczkowice, MOK Morgi 

Klub Skata - MOK Janów, MOK Dziećkowice 

Spotkania w Kole Seniora - MOK Brzezinka, MOK Dziećkowice, MOK Morgi 

Warsztaty Grup Inicjatyw Twórczych - MOK Brzęczkowice, MOK Morgi 

Zajęcia ogólnoświetlicowe - MOK Morgi, MOK Wesoła 

Kurs komputerowy – MOK Morgi, MOK Grunwaldzka 

Legorobotyka (akademia budowania robotów) – MOK Brzezinka, MOK Brzęczkowice 

Nowoczesne Gry Planszowe – MOK Kosztowy 

Próby chórów i zespołów muzycznych – Chór Famila MOK Brzezinka,  

Chór Milenium MOK Dziećkowice, Chór Harmonia MOK Grunwaldzka 

Twórczy Świat Malucha – MOK Brzęczkowice 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE – MOK Brzezinka i Brzęczkowice 

 

Pozyskane dotacje w latach 2017 i 2018  

1. Mysłowicki Ośrodek Kultury otrzymał 184 tysiące złotych dotacji z Ministerstwa Kultury 

na remont dwóch sal znajdujących się w placówce przy ul. Grunwaldzkiej 7 – Sali Małych Form oraz 

Sali Widowiskowej. Jest to jeden z największych sukcesów tej instytucji od momentu jej powstania. 

Mysłowicki Ośrodek Kultury w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2017 

roku złożył dwa projekty – pierwszy z nich dotyczył remontu dwóch sal MOK-u przy ul. Grunwaldzkiej 
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7, drugi natomiast obejmował remont kultowego mysłowickiego Kina Znicz. Oba wnioski zostały 

bardzo wysoko ocenione, a jeden z nich - „Ożywienie kulturalne serca miasta”, zakładający remont Sali 

Małych Form oraz Sali Widowiskowej Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 7 

otrzymał dofinansowanie w wysokości 184 tys. zł. Pozyskane środki pozwoliły na gruntowny remont 

Sali Małych Form, w której na co dzień odbywa się wiele zajęć dla dzieci oraz osób dorosłych.  

W ramach projektu oprócz remontu przewidziane było także wyposażenie sali w sprzęt multimedialny, 

co pozwola na organizowanie w tym miejscu różnego typu spotkań oraz konferencji. Dzięki 

otrzymanym od Ministerstwa Kultury środkom udało się także przeprowadzić remont Sali 

Widowiskowej oraz wyposażyć ją w sprzęt pozwalający na szersze zastosowanie sali. 

2. Na przełomie 2017/2018 przeprowadzono modernizację siedziby filii Mysłowickiego Ośrodka 

Kultury w Brzezince przy ul. Laryskiej 5 .Budynek przeszedł ogromną przemianę. Nie tylko nadano 

nowy wygląd budynkowi z zewnątrz, ale także własnym sumptem wygospodarowano środki na 

odświeżenie części pracowni zajęciowych. Działania te przyczyniły się do podniesienia standardu 

odbywających się w tej placówce zajęć. Kultowy już kino-teatr "Znicz" obecnie funkcjonuje pełnią 

życia, rozpoczynają się tam nowe projekty, kontynuowane są również wcześniej zainicjowane cykle, 

które wróciły na afisz po dłuższej przerwie. Oczywiście na tym nie poprzestajemy, gdyż w tej placówce 

jest jeszcze wiele do zrobienia. Mamy nadzieję na przeprowadzenie dalszych prac. 

 

Projekty złożone w ramach pozyskania  środków zewnętrznych na działalność instytucji  

w 2018 r. 

1. Działania podjęte w 2018r przez Mysłowicki Ośrodek Kultury w celu pozyskania środków 

zewnętrznych na działalność instytucji w 2019 r. : 

� wniosek do Narodowego Centrum Kultury o dofinansowanie zadania „Tu jest moje miejsce” 

realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury  

i ochrony dziedzictwa narodowego z programu „Kultura Dostępna” (kwota aplikowana: 91 

770,00); 

� wniosek do Departamentu Mecenatu Państwa o dofinansowanie zadania Mysłowicki Festiwal 

Małych Form Teatralnych „Przeżywanie Historii” realizowanego ze środków pozostających  

w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (kwota 

aplikowana: 97 800,00);                                                                                                                                    

� wniosek o dofinansowanie działalności filmowej w MOK ze środków ministerstwa kultury  

i ochrony dziedzictwa narodowego -Filmoteka Narodowa -Instytut Audiowizualny; 

� wniosek do Narodowego Centrum Kultury o dofinansowanie zadania „Kultowy Kinoteatr Znicz” 

realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kulturyi 
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ochrony dziedzictwa narodowego z programu „Infrastruktura domów kultury” (kwota 

aplikowana: 287 500,00); 

2. Projekty,  które zostaną zrealizowane  w 2019 r. przy udziale pozyskanych środków 

zewnętrznych w roku 2018r: 

� organizacja obchodów 100- lecia Powstań Śląskich; 

� „Niech żyje rynek” - dofinansowanie ze środków ZAIKS (dofinansowanie: 5000,00); 

� „Kultowy kinoteatr Znicz” - dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury 

(dofinansowanie: 189 400,00); 

� udział w warsztatach organizowanych przez Regionalny Instytut Kultury w ramach zadania 

„Przestrzeń Publiczna – model ERASMUS+. 

Osiągnięcia  uczestników  zajęć MOK w  konkursach  ogólnopolskich w 2017r. i 2018r. 

Uczestnicy zajęć organizowanych w palcówkach MOK wielokrotnie uczestniczą w przeglądach, 

konkursach, festiwalach. Mysłowicki Ośrodek Kultury może pochwalić się wieloma sukcesami swoich 

podopiecznych.  

 1. Instruktor Jarek Filipski wraz ze swoim podopiecznym z sekcji Teatr Narybek From Poland 

zdobyli wyróżnienie na Ogólnopolskiej Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu Zdroju - Konfrontacje 

Zespołów Teatralnych Małych Form ze spektaklem „Jarosław Ocalony”. 

2. Uczestnicy zajęć plastycznych w MOK w 2017, wzięli udział w: 

� Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „EMOCJE – ŻYWIOŁY”. Na konkurs wpłynęło 187 

prac, z filii Mysłowickiego Ośrodka Kultury na Janowie wyróżnienie zdobyła praca 

dziesięcioletniej Pauliny Waliszko przedstawiająca żywioł „Ogień”. 

� dzieci uczestniczące w zajęciach plastycznych w filii MOK-u na Janowie brały udział w dwóch 

ogólnopolskich konkursach. Pierwszy z nich to Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Makulatura 

to nie śmieć – owady”, organizowany przez Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych 

w Łomży. Na konkurs nadesłano 1245 prac z placówek oświatowych z całej Polski. „Ważka” – 

praca Natalii Jasińskiej, została zakwalifikowana na ogólnopolską wystawę, którą będzie można 

oglądać w Galerii Bonar w MDK – DŚT w Łomży. 

� kolejny z konkursów to Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza Ozdoba 

Wielkanocna” zorganizowany przez Sportową Szkołę Podstawową Nr 17 w Sosnowcu. Z filii 

Janów wyróżnienie otrzymała ozdoba wykonana przez Izabelę Dziubek, 

� uczestnicy dziecięcej pracowni plastycznej Mysłowickiego Ośrodka Kultury, prowadzonej 

przez Urszulę Stodółkiewicz-Flak laureatami IV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Trzy 

Kolory”, zorganizowanego przez Siemianowickie Centrum Kultury. 
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� Wśród laureatów znalazły się podopieczne pracowni plastycznej MOK. Jedną z ośmiu nagród 

otrzymała Nadia Mika, natomiast Paulina Ptak otrzymała wyróżnienie. 

3. Sukces MOK w zawodach modelarskich! 28 maja 2017 na lotnisku Muchowiec w Katowicach 

odbyły się zawody modelarskie dla dzieci i młodzieży z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. 

W organizowanych przez Aeroklub Śląski zawodach wzięła udział ekipa Modelarni Lotniczej 

Mysłowickiego Ośrodka Kultury – instruktor inż. Heliodor Cholewa oraz pięciu modelarzy. 

Podopieczni Mysłowickiego Ośrodka Kultury zajęli następujące miejsca: 

Kategoria modeli szybowców szkolnych F1A/M „Jaskółka” 

I miejsce – Nikodem Kowalski 

II miejsce – Igor Piwoński 

III miejsce – Ewa Grabowska 

Kategoria modeli szybowców przejściowych F1H „Sowa” 

I miejsce – Nikodem Kowalski 

II miejsce – Szymon Cholewa 

III miejsce – Ewa Grabowska 

Kategoria modeli z napędem gumowym 

I miejsce – Szymon Cholewa 

II miejsce – Julia Cholewa 

Kategoria Modeli RC kierowanych radiem RC 

I miejsce – Igor Piwoński 

W kategorii seniorów wystartował modelem szybowca kierowanego radiem RC, zajmując pierwsze 

miejsce, instruktor modelarni Heliodor Cholewa. 

W 2018r  "WYSPA" Teatru Narybek From Poland nagrodzona! 

Mysłowicki Narybek From Poland brał udział w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niesfornych 

Galimatias w Teresinie, gdzie otrzymał wyróżnienie za "odwagę  wypowiedzi artystycznej".  

To już czwarta nagroda w 2018 roku za spektakl WYSPA. Wcześniejsze nagrody to:  

� III miejsce – Ogólnopolski Festiwal Sztuki Teatralnej w Rybniku 2018 

� II miejsce - 45 Ogólnopolski Festiwalu Teatralnym ZGRAJA w Wadowicach 2018 

� Wyróżnienie – IX Łaknienia – Ogólopolski Festiwal Młodego Teatru  Goleniów 2018. 

O czym jest nagradzana w całym kraju WYSPA? Najkrócej mówiąć to utopijna wizja szczęśliwości 

stworzona przez zespół, a wyreżyserowana przez  Jarosława Filipskiego.  
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Mysłowicki Ośrodek Kultury każdego roku odświeża swoją ofertę i aby nadal być atrakcyjnym 

dla odbiorcy systematycznie uruchamia nowe projekty czy cykle. 

Najważniejsze projekty  realizowane   przez MOK w latach 2017 i 2018 

1. Comiesięczne spotkania w ramach cyklu Historia Śląska widziana inaczej. 

2. Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA  

3. aMOK literacki – Cykl spotkań z twórcami oraz miłośnikami literatury. 

4. Wieczory Filmowe – projekcje filmnowe wzbogacone o wystąpienia prelegentów i dyskusje. 

5. Alternatywne Piątki - cykl koncertów prezentujących polskich artystów sceny alternatywnej. 

6. Mysłowicki Salon Muzyczny – w ramach cyklu odbywają się różnorodne koncerty, m.in. muzyki 

operowej i operetkowej.  

7. Spektakle teatralne w Mysłowickim Ośrodku Kultury na Brzezince "Teatralna niedziela"  - cykl 

spektakli teatralnych. Podczas wydarzeń prezentują się teatry  z Mysłowic, a także z innych miast 

Województwa Śląskiego.  

8. Klub 100 Pociech - cykliczne wydarzenia dla dzieci oraz ich rodziców – warsztaty, przedstawienia 

teatralne, zajęcia związane z wychowaniem i edukowaniem dzieci. 

9. Kino Rodzinne MOK, ul. Grunwaldzka 7 i ul. Laryska 5 - cyklicznie raz w miesiącu w salach 

widowiskowych przy ulicy Grunwaldzkiej i Laryskiej odbywają się projekcje filmowe dla rodzin  

z małymi dziećmi.  

10. Rodzinne Warsztaty Świąteczne - Zarówno w okresie Wielkanocnym jak i Bożonarodzeniowym 

Mysłowicki Ośrodek Kultury przygotował w każdej swojej placówce warsztaty, w których udział wziąć 

mogły całe rodziny. Warsztaty prowadzone były przez instruktorów MOK i były nieodpłatną formą 

familijnego przygotowania się do świąt. 

11. Akcja Zima i Akcja Lato – podczas czasu wolnego od obowiązku szkolnego Mysłowicki Ośrodek 

Kultury przygotowuje ofertę dla najmłodszych ( od 7 do 12 roku).  W okresie zimowym są to dwa pełne 

tygodnie, natomiast w okresie letnim przygotowujemy ofertę warsztatów i zajęć artystycznych trwającą 

osiem pełnych tygodni. Działania prowadzone są w placówkach MOK dysponujących terenami 

zielonymi: Dziećkowice, Grunwaldzka, Brzezinka, Brzęczkowice, Janów, Morgi.  

GALERIA M2  

Wernisaż malarstwa Nadii Świerczyny zainaugurował działalność Galerii M2, będącej nową odsłoną 

istniejącej  w Mysłowickim Ośrodku Kultury galerii. Pod szyldem M2 otwarta została przestrzeń działań 

interdyscyplinarnych, w której przenikają się: wystawy, warsztaty, wykłady o rozumieniu sztuki 

(po)nowoczesnej i kameralne wydarzenia kulturalne. Obok malarstwa, fotografii czy grafiki pojawią się 

wystawy artystów video-instalacji, sztuki użytkowej i wzornictwa, czyli szeroko pojętego dizajnu. 
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Galeria jest również miejscem animacji i działań twórczych prowadzonych przez samych artystów. 

Warto zaznaczyć, że jest to jedyna profesjonalna przestrzeń wystawiennicza w mieście.  

W 2017 i 2018 roku w naszej Galerii M2 miejsce miało kilkadziesiąt wystaw. Oto tytuły kilku z nich: 

1. Profil na Profil – wystawa Marioli Kapuściok,  

2. Mysłowicki Orszak Trzech Króli w fotografii - podczas wystawy zobaczyliśmy zdjęcia Mariusza 

Wójcika,  

3. Ôbrozki roztomajte – wystawa  grafik wykonanych przez Grzegorza Chudego,  

4.„Różnorodność Piękna” - wystawa obrazów Grupy Sieleckiej, 

5. C12H22O11  - wystawa Karoliny Konopki,   

6. RADOSNA TWÓRCZOŚĆ – wystawa prac mysłowickich seniorów, 

7. „ŻYCIE 3D. 3D LIFE”  - wystawa Anny Bodzek–Sikora, 

8. JEDWABNYM SZLAKIEM – wystawa prac dzieci z sekcji MOK, 

9. MISTERIUM ŚWIATŁA – w ramach wystawy zobaczyliśmy dzieła dwojga artystów – Magdaleny 

Barczyk-Kurus i Łukasza Kolmana. , 

10. KONTRASTY KOLORYSTYCZNE – wystawa Michala Smółki, 

11. SZEMRANY –  5  lat komiksu GAZETY MYSŁOWICKIEJ , 

12. ODNALEŹĆ BOGA W KRAJOBRAZIE ŚWIATA – wystaw fotografii KS. KRZYSZTOFA KASZY , 

13. KONFRONTACJA Z INNYM – wystawa JUSTYNY KORZEŃ,  

14. ANALOGOWE HISTORIE C’EST LA VIE,  

15. „ZIMOWE KLIMATY” - wystawa artystów MOK. 

Ważniejsze wydarzenia Mysłowickiego Ośrodka Kultury w 2017 roku: 

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas koncertu zagrały zespoły rockowe Black 

Bee, Axe Crazy oraz grające muzyk Włodzimierz i Krakowitz. W trakcie imprezy odbyło się również 

wiele licytacji.  

 

Babski Comber 

Impreza pojawia się w kalendarzu MOK już od sześciu lat. Corocznie proponowana jest impreza 

taneczna skierowana do Pań. Wydarzenie cieszy się ogromną popularnością. Każdego roku bierze udział 

od 90 do 150 chętnych do zabawy kobiet.  

 

AlterFest 

Podczas organizowanego Mysłowicki Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie art in festiwalu w 2017 roku 

zagrało dziesięciu wykonawców tworzących szeroko pojętą muzykę alternatywną, m.in. Gaba Kulka, 
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Dick4Dick i Leski. Nowością tej edycji było pojawienie się drugiej sceny oraz kawiarni literackiej,  

w której można było uczestniczyć w czterech spotkaniach autorskich. 

W 2018 roku scenę Alter Fest odwiedziły czołowe gwiazdy nurtu muzyki alternatywnej: m.in. The 

Dumplings, BOKKA i Trupa Trupa. 

 

Dzień Seniora.  

Cieszący się dużym zainteresowaniem mysłowicki Dzień Seniora dwukrotnie zagościł na Rynku miasta, 

został otwarty koncertem orkiestry pod batutą Mirosława Kaszuby, występami artystycznymi 

utrzymanymi w klimacie lat 70. oraz prezentacją prac plastycznych seniorów.  

W trakcie wydarzenia osoby starsze mogły skorzystać z bezpłatnych badań medycznych i porad 

dotyczących m.in. bezpiecznych zachowań oraz samoobrony. Imprezę zakończyła zabawa taneczna.  

 

Dzień Dziecka oraz Dzień Organizacji Pozarządowych.  

Impreza odbyła się w Parku Słupna. W ramach wydarzenia odbyły się występy artystyczne, pokazy 

sztuk walki, czy warsztaty taneczne. Na terenie imprezy zlokalizowane było także miasteczko 

Mysłowickiego Ośrodka Kultury, gdzie znajdowały się m.in. stanowiska rękodzieła oraz malowania 

twarzy. Corocznie święcie dzieci towarzyszy Dzień Organizacji pozarządowych, które przedstawiają 

swoją ofertę szerokiej publiczności i prezentują swój profil.  

 

VIII i IX Ekumeniczny Koncert „Bądź jak Jezus”. 

Tradycyjnie w Boże Ciało, Mysłowice stają się nieformalną polską i europejską stolicą Współczesnej 

Muzyki Chrześcijan CCM. W Parku Słupna przy ul. Stadionowej staje potężna scena, na której 

występują artyści z Polski, Europy i Świata, a także laureaci konkursu „NON-STOP CCM”.  

Wydarzenie cieszy się co roku ogromną popularnością. Corocznie odwiedzą ją od kilku do kilkunastu 

tysięcy uczestników Dni Mysłowic. 

 

Święto naszego miasta od kilku lat odbywa się w przedostatni weekend czerwca pod hasłem 

"Świętojańskie Dni Mysłowic". W 2017 roku podczas wydarzenia zagrały gwiazdy polskiej muzyki 

pop: Kamil Kubas, Sylwia Grzeszczak i C-Bool. Natomiast w 2018 gwiazdami byli:  Sarsa, Rafał 

Brzozowski, Kamil Kubas. Zawsze koncertom towarzyszą ciekawe atrakcje dla dzieci oraz strefa 

gastronomiczna. Drugi dzień  święta miasta to Fest Grillowanie – impreza pod patronatem Radia Fest. 

Podczas imprezy można było usłyszeć m.in. zespołu B.A.R i Golden Mix. Na terenie wydarzenia 

zlokalizowane było także miasteczko Mysłowickiego Ośrodka Kultury, w którym znajdowały się m.in. 

stanowiska do gry w szachy, czy zajęć plastycznych. 
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Niech żyje Rynek 

„Niech Żyje Rynek” to dwumiesięczne święto mysłowickiego Rynku, mające na celu kulturalne 

ożywienie tego najważniejszego w naszym mieście placu. Poprzez nasze działania chcieliśmy pokazać, 

że mysłowicki Rynek może być miejscem ciekawych wydarzeń, miejscem, w którym warto spędzać 

czas. Akcja kulturalnego ożywiania Rynku to  od ośmiu do dziesięciu różnorodnych wydarzeń, 

odbywających się na Rynku w lipcowe i sierpniowe weekendy. Wśród nich znajdziemy m.in:       

2017r.: 

� Spektakl „Polak potrafi” , 

� Śniadanie na trawie. Joga. Strefa relaksu,                                          

� koncert fortepianowy Przemysława Pankiewicza, 

� Film z muzyką na żywo: zespół Czerwie gra do filmu „Metropolis”, 

� Bachata na Rynku – warsztaty, pokazy i zabawa taneczna, 

� koncert Mery Spolsky,  

� Rynek Żyje Teatrem: „Beczka śmiechu” - spektakl Teatru na walizkach, 

� Kinoplener: „Body/Ciało”, 

� Tango na Rynku – warsztaty i zabawa taneczna, 

� koncert Bartas Szymoniak i Besides, 

2018r.: 

� „Złota Rybka” – spektakl dla dzieci 

� Koncert: Drekoty, Kasia Skiba i Ja,                                          

� Letnie warsztaty taneczne ze StageART Dance Studi,                                                    

� Kino na Rynku: Moje Córki Krowy, 

� Projekcja filmu „Nosferatu. Symfonia grozy” z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Czerwie, 

� Spektakl „Wena”, 

� Impreza taneczna w stylu retro, 

� Koncert: John Porter, Iowa Super Soccer, 

 

Dożynki Miejskie, Stadion Górnika Wesoła  (2017) oraz Dziećkowice (2018).                                                               

Tradycyjne święto plonów odbywa się w południowych dzielnicach miasta. Corocznie występują  

zespoły o charakterze biesiadnym: Blue Party, Duet Karo oraz Orkiestra Dęta Happy Big Band  

i zespołów taneczny Galway. W ramach wydarzenia odbył się także konkurs na najlepszy żur śląski  

w Gminie Mysłowice, animacje dla dzieci.  
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22. Mysłowicki Salon Muzyczny: Jesień Jak Przed Laty, MOK Grunwaldzka. Podczas koncertu 

zorganizowanego z okazji 40. rocznicy śmierci Henryka Warsa, kompozytora muzyki rozrywkowej 

i aranżera, wykonane zostały najpiękniejsze przedwojenne przeboje. Na scenie wystąpili: związana 

 z Gliwickim Teatrem Muzycznym aktorka i śpiewaczka, Jolanta Kremer Sebastian Nowak – student gry 

na skrzypcach w Akademii Muzycznej w Katowicach oraz pianistka, akompaniator, teoretyk muzyki, 

pedagog, Grażyna Griner. Koncert zgromadził kilkadziesiąt osób. 

 

Mikołajki 

Wydarzenie rozpoczynamy zawsze przedstwieniem teatralnym. Kolejnym punktem mikołajkowych 

wariacji jest spotkanie z elfami, a następnie ze Świętym Mikołajem. W ostatniej części wydarzenia 

Święty Mikołaj rozdaje dostarczone wcześniej przez rodziców prezenty.  

 

Rynek - Jarmark Świąteczny 

Podczas trzydniowego wydarzenia na mysłowickim Rynku corocznie staje 20 stanowisk, w których 

można nabyć m.in. artykuły spożywcze, pamiątki, czy przedmioty mogące być doskonałym pomysłem 

na prezent. Na ulicy Grunwaldzkiej pojawiają się natomiast namioty, w których sprzedaż prowadzą 

mysłowickie szkoły i organizacje pozarządowe. Podczas jarmarku odbywają się także występy 

mysłowickich szkół i przedszkoli, spektakl teatralny, spotkanie ze Świętym Mikołajem, a także koncert 

kolęd w wykonaniu Happy Big Bandu.  

 

Działalność Kinoteatru "Znicz" 12 października 2018 roku otworzył nowy rozdział  

w funkcjonowaniu naszej placówki w Brzezince. Bardzo prężnie ruszyła działalność zajęciowa, a także 

rozwinęły się cykle teatralne, filmowe, koncertowe. 

Należy również wspomnieć, że Mysłowicki Ośrodek Kultury prócz wymienionych powyżej imprez 

organizuje szereg mniejszych. Są to: 

� Festyny w mysłowickich dzielnicach, 

� projekcje dla przeszkoli i szkół, 

� koncerty noworoczne, 

� przeglądy jasełek, 

� bale karnawałowe, 

� Mały i Duży OKR, 

� Harcomania, 

� Festiwal „Pod Kluczem”, 

� Dzień Autyzmu, 
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� Biesiadę Śląską, 

� Dni Strażaka, Policji, 

� Ogólnopolski Turniej Tańca, 

� Światowy Dzień Inwalidy, 

� Półmetek wakacji, 

� Festyn Flisacki, 

� Spotkania Miłośników Gry na Harmonijce Ustnej, 

� Festiwal Filmowy im. Jana Zięby, 

� Warsztaty gospel, 

� Zaduszki poetyckie, 

� Światowy Dzień Niepełnosprawnych. 

 

MOK na stałe współpracuje z miejskimi placówkami oświatowymi, instytucjami miejskimi, które 

wielokrotnie wspierane są w organizowanych przez nich wydarzeniach. 

 

4.1.2. Biblioteka  

Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach istnieje od 1948 r. Na jej obecną strukturę składa 

się Biblioteka Główna z Wypożyczalnią i Czytelnią oraz 9 filii bibliotecznych, zlokalizowanych 

w różnych częściach miasta Mysłowice: 

Biblioteka Centralna - Czytelnia Główna i Wypożyczalnia Centralna 

 41-400 Mysłowice –Strumieńskiego 4,  tel. 32 316-09-81 wew. 21       

Czynna codziennie od  9.00 - 18.00,  w soboty  nieczynna 

Filia biblioteczna nr 1  

 41-404 Mysłowice - Brzezinka ul. Laryska  5, tel. 32 222-27-69   

Czynna codziennie w godz. 10.00 - 18.00, w soboty nieczynna 

Filia biblioteczna nr 2   

 41-405 Mysłowice ul. Wielka Skotnica 84a,  tel. 510-025-984    

Czynna codziennie w godz.  09.00  - 17.00, w soboty nieczynna 

Filia biblioteczna nr 3 

 41-404 Mysłowice ul. Laryska 102, tel. 222-65-59    

Czynna codziennie w poniedziałki i piątki w godz. 10.00 - 15.00, wtorek – czwartek – 12.00 – 17.00,  

 w soboty nieczynna 

 Filia biblioteczna nr 4  

 41-404 Mysłowice - Morgi ul. Wybickiego  80, tel. 225-26-09       
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Czynna w poniedziałki, środy i piątki 13.00 - 18.00, wtorki 10.00 – 15.00, w czwartki 

12.00 – 17.00, w soboty nieczynna   

Filia biblioteczna nr 5    

41-412 Mysłowice - Brzęczkowice ul. Ziętka 25, tel. 223-22-12    

Czynna od poniedziałku do środy w godz. 10.00  - 18.00, czwartek - piątek 9.00 – 17.00,                           

w   soboty nieczynna 

Filia biblioteczna nr 7 

 41-400 Mysłowice ul. Oświęcimska 8, tel. 222-65-10     

Czynna codziennie 9.00 - 17.00, w soboty nieczynna 

 Filia biblioteczna nr 8     

41-408 Mysłowice - Wesoła ul. 3 Maja 28, tel. 222-38-07    

Czynna codziennie  poniedziałek-środa i piątek 13.00 – 18.00, w czwartek 10.00 - 15.00, w soboty 

nieczynna     

Filia biblioteczna nr 9     

41-409 Mysłowice - Kosztowy ul. Górnośląska 5, tel. 225-07-01   

Czynna codziennie w godz. 10.00 - 18.00, w soboty nieczynna 

Filia biblioteczna nr 11     

41-400 Mysłowice ul. Mikołowska 40, tel. 223-49-67    

Czynna codziennie w godz. 8.00 - 19.00, w soboty 9.00 - 14.00  

Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach odgrywa bardzo ważną rolę w środowisku 

lokalnym. Jej działalność wychodzi poza ramy statutowych zadań – aktywnie uczestniczy  

w imprezach i wydarzeniach lokalnych oraz ogólnokrajowych, współpracując przy tym z wieloma 

instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Misją Biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie  

i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy i kultury, a także 

wspomaganie twórczego rozwoju jednostki poprzez udostępnianie dorobku piśmienniczego 

na różnych nośnikach. Obsługuje nie tylko mieszkańców Mysłowic, ale także czytelników z miast 

ościennych, odpowiadając na ich potrzeby czytelnicze i informacyjne. Jest często miejscem spotkań 

społeczności lokalnej, sprzyjającym poznawaniu historii, tradycji, kultury i obyczajów regionu.  

W roku 2017 nie dokonano żadnej modernizacji lokali bibliotecznych. Zakupiono fotele 

dla czytelników oraz fotele biurowe dla bibliotekarzy, krzesła dla czytelników, wykorzystywane podczas 

spotkań bibliotecznych, a także stoliki, które znacząco poprawiły estetykę pomieszczeń bibliotecznych 

i ich funkcjonalność. Zakupiono również nowoczesne lady biblioteczne do Filii nr 11 oraz ściankę 

reklamową, wykorzystywaną podczas konkursu recytatorskiego w gwarze śląskiej „Śląska Ojczyzna 

Polszczyzna”. Bibliotekę Centralną wyposażono w tablice obrotowe, ułatwiające prowadzenie zajęć 
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bibliotecznych oraz ekspozycję prac, a także w podstawę do plotera. Z urządzeń technicznych 

zakupiono 3 zestawy komputerów, 3 drukarki laserowe, notebook, urządzenie wielofunkcyjne i router. 

W 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej wyremontowane zostały dwie filie biblioteczne, 

w dzielnicach Larysz i Brzezinka. Powierzchnia obu filii została powiększona poprzez adaptację 

dodatkowych pomieszczeń, co pozwoliło m. in. na utworzenie „kącików malucha” wyposażonych  

w meble i regały dziecięce oraz zabawki edukacyjne. W obu filiach wymieniono wykładzinę 

podłogową, oświetlenie, a w Filii nr 3 w Laryszu wymieniono również instalację elektryczną ze względu 

na zmianę sposobu ogrzewania. Dla tej placówki zakupiono także regały metalowe, biurka, stoliki  

i krzesła do czytelni. Utworzono stanowisko komputerowe dla czytelnika. W Filii nr 1 w Brzezince 

wymienione zostały kaloryfery, a w budynku gdzie placówka ma swoją siedzibę przeprowadzono 

generalny remont. Pomieszczenia w w/w filiach zostały wymalowane. Działania te w znaczący sposób 

podniosły estetykę oraz stworzyły szersze możliwości dla pracy z czytelnikiem. Nasi użytkownicy 

bardzo chwalą te zmiany i jest to naszym sukcesem.  

Filia nr 7 posiadająca w swojej strukturze dział książki mówionej i obsługująca osoby niewidome  

i niedowidzące w roku 2018 za swoje działania na rzecz osób z dysfunkcją wzroku została uhonorowana 

przez Prezydium Zarządu Okręgu Śląskiego PZN odznaką „Przyjaciel Niewidomych”. To honorowe 

odznaczenie oraz list gratulacyjny pracownicy placówki przyjęli z rąk Prezes mysłowickiego Koła PZN – 

Anny Macek w dniu 25 października 2018 r. 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy gromadzenie i udostępnianie materiałów 

bibliotecznych użytkownikom. Gromadzenie to przede wszystkim wzbogacenie istniejących zbiorów  

o nowości wydawnicze. Podstawową formą gromadzenia jest zakup, który w latach 2017 i 2018 

kształtował się następująco: 

� w 2017 r. zakupiono 5176 jednostek inwentarzowych za kwotę 98.699,66 zł., 

� w 2018 r. zakupiono 6210 jednostek inwentarzowych za kwotę 118.930,86 zł. 

Biblioteka oprócz książek w formie drukowanej gromadzi również książki do słuchania na 

nośniku CD czyli audiobooki. Na koniec 2017 roku posiadaliśmy 1283 egzemplarze natomiast na koniec 

2018 roku 1719 egzemplarzy.  

Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach od roku 2015 jest członkiem Śląskiego 

Konsorcjum IBUK, którego działalność koordynuje Biblioteka Śląska. IBUK LIBRA to platforma, która 

zrzesza ponad 20 śląskich bibliotek i udostępnia ponad 2500 tytułów książek, to pierwsza i największa 

w Polsce czytelnia książek elektronicznych w języku polskim. Czytelnicy mają dostęp do zakupionych 

publikacji korzystając z komputerów we wszystkich naszych filiach, a za pośrednictwem kodów, które 

otrzymują w naszych placówkach mogą uzyskać dostęp do bazy książek online 24 godziny na dobę  
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z dowolnego miejsca. Ponadto pracując na komputerze, laptopie, tablecie czy smartfonie mają 

możliwość zaawansowanej pracy z tekstem. 

Najważniejsze wydarzenia kulturalne i edukacyjne zrealizowane w 2017 r.:  

1. „Przerwany karnawał. Stan wojenny na Śląsku” - wykład Tomasza Goneta z katowickiego oddziału 

IPN, towarzyszący prezentowanej w bibliotece wystawy „Kopalnia strajkuje… Strajk i pacyfikacja 

Kopalni Wujek 13-16 grudnia 1981 roku”, przygotowanej przez Śląskie Centrum Wolności  

i Solidarności w Katowicach w ramach obchodów Roku Pamięci Ofiar Pacyfikacji KWK „Wujek” 

(2016), 

2. „Stereotypy i uprzedzenia kulturowe czyli jak widzimy Innych”  - wykład dr Grzegorza Odoja, 

etnologa i antropologa kultury - spotkanie dla maturzystów z cyklu „Dokąd po indeks”, połączone  

z promocją Akademii Ignatianum w Krakowie Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych  

i Społecznych w Mysłowicach, 

3. obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych: 

� „Klika różnych gryzoni reakcyjnych”. Podziemie na górnym Śląsku  - dwa wykłady dr Mateusza 

Sobeczki, 

� „Józef Franczak "Laluś" - ostatni partyzant, żołnierz polskiego antykomunistycznego podziemia 

niepodległościowego”  - wykład dr Kornelii Banaś z katowickiego oddziału IPN, 

4. „Dzień Kobiet ze stylistką” – warsztaty z Moniką Janik - konsultantką wizerunku osobistego, 

biznesowego i publicznego, właścicielką firmy KREACJA, 

5. „Ochrona interesów konsumenta w Polsce” - wykład profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Urszuli Grzegi, 

6.  „Nasze razem rymowanie i malowanie” - wernisaż wystawy malarskiej Bogdana Szymanowskiego, 

połączony z wieczorkiem poezji Lidii Szymanowskiej, 

7. „Dlaczego ludzie mają kulturę, czyli co tak naprawdę o niej wiemy?” – wykład dr Grzegorza Odoja 

– etnologa i antropologa kultury, zorganizowany z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, 

8. spotkania autorskie z Magdaleną Wala, Magdaleną Majcher, Gabrielą Kotas, Moniką Sawicką, 

Magdaleną Niedzwiedz, Grażyną Janotą, Alicją Zdziechiewicz, Hanną Dikta, Jarosławem Górskim, 

Krystyną Baran, Lidią i Bogdanem Szymanowskimi, 

9. „Święto miodu w bibliotece” - spotkanie z pszczelarzem Józefem Kopczackim – wiceprezesem Koła 

Pszczelarskiego w Czeladzi, który opowiadał zainteresowanym o życiu pszczół i roli, jaką odgrywają w 

życiu człowieka. 
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10. prelekcje połączone z prezentacją wystawy „Kopalnia strajkuje… Strajk i pacyfikacja Kopalni 

Wujek 13-16 grudnia 1981 roku”, przybliżające czasy stanu wojennego i życie w burzliwych latach 

powstania NSZZ „Solidarność”, 

11. cykliczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki oraz Klubu Polskiej Książki Dziecięcej, 

12. akcje „Ferie w Bibliotece” i „Lato w Bibliotece”, 

13. „EkoPaka – zamykamy obieg surowców” - warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków o aluminium, 

zorganizowane w ramach projektu Organizacji Odzysku Opakowań S.A.  INTERSEROH, 

14. cykliczne spotkania dla dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej 

Policji w Mysłowicach, dotyczące bezpieczeństwa w domu, szkole i na drodze, 

15.  „Śląska Ojczyzna Polszczyzna” – konkurs recytatorski w gwarze śląskiej, który organizowany jest 

od 1998 roku – liczba uczestników XIX edycji – 70 osób, reprezentujących mysłowickie placówki 

oświatowe oraz szkoły z Lędzin, Chełmu Śląskiego i Imielina, 

16.  „Tadeusz Kościuszko - bohater dwóch narodów” – cykl spotkań edukacyjnych połączonych  z 

prelekcją historyk Małgorzaty Gwóźdź-Brzóski, zorganizowane w ramach obchodów Roku Tadeusza 

Kościuszki, 

17. „Śniadanie na Trawie” – piknik zorganizowany wspólnie z Mysłowickim Ośrodkiem Kultury w 

ramach akcji "Niech Żyje Rynek!", obejmujący strefę bookcrossing, czytelnię prasy pod chmurką 

oraz głośne czytanie i animacje dla dzieci, 

18. Wykład dla młodzieży o historii i pozytywnej idei szeroko pojętej Kultury Hip Hop, który 

prowadził raper - Jakub Beobe Galas, koordynator projektu wychowawczo-edukacyjnego 

„Twójskul Hip Hop”, 

19. Dzień Dziecka w Bibliotece: 

� zajęcia z programowania Scratch budowli z klocków LEGO dla dzieci z klas trzecich Szkoły 

Podstawowej nr 2, prowadzone przez programistów z Akademii  Młodego Konstruktora 

Technologa Programisty „Aktin”, 

� „Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary” - spektakl promujący czytelnictwo w wykonaniu 

Teatru Maska z Krakowa, zrealizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach, 

� „Niwelator problemów” - dwa spektakle w wykonaniu Teatru Maska z Krakowa, ukierunkowane 

na problem picia alkoholu i zażywania narkotyków, zrealizowane w ramach Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach, 

20. „Ubierz się w książkę – czyli sleeveface w bibliotece” - podsumowanie konkursu fotograficznego, 

połączone z wernisażem nagrodzonych prac; spotkaniu towarzyszył pokaz, który prezentował 
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zebranym fenomen i podstawowe zasady sztuki sleeveface, a także innych niekonwencjonalnych 

form promocji książek, 

21.  „Czytanie jest… SUPER!”  - cykliczne spotkanie w ramach ”Programu aktywizacji czytelniczej 

uczniów klas I–III Zespołu Szkół Specjalnych w Mysłowicach”, którego celem jest rozbudzenie 

ciekawości świata, rozwijanie indywidualnych zdolności poznawczych, a także promowanie 

codziennego korzystania z literatury dziecięcej, 

22. „Biblioteczne potyczki” - powiatowy konkurs dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych zorganizowany 

we współpracy z Sekcją Bibliotekarską przy Oddziale ZNP w Mysłowicach, 

23.  „Noc w bibliotece” – spotkanie biblioteczne dla gimnazjalistów, przebiegające podczas nocy z 

24/25 listopada, podczas którego odbyły się m. in. zabawy literackie, turniej gier planszowych, 

konkurs pisania opowiadania oraz warsztaty profilaktyczne „Twoje życie to twoje decyzje”, 

prowadzone przez terapeutę z Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa, 

24. Akcja „Mikołaj w Bibliotece”: 

� przedstawienie "Opowieść o dwóch siostrach" w wykonaniu aktorów teatru Bajkowe Skarbki 

Śląska, będące adaptacją baśni Janiny Porazińskiej "Dwie Dorotki”, 

� „Biblioteka wspiera Mikołaja – Mikołaj wspiera czytelnictwo” – akcja mikołajkowa w 

mysłowickim Centrum Handlowym Quick Park, obejmująca czytanie bajek, animacje, zabawy i 

zajęcia plastyczne z Mikołajem, Śnieżynką i aniołkami oraz strefę bookcrossingową, 

�  „Srebrne dzwoneczki” – integracyjne imprezy mikołajkowe dla przedszkolaków, połączone z 

przedstawieniem teatralnym „Srebrne dzwoneczki” w wykonaniu młodzieży z Grupy Teatralnej z 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących I LO im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, 

25. „Baw się z nami książeczkami – cykl integracyjnych zajęć dla małych dzieci i ich 

rodziców/opiekunów organizowanych od 2007 r., których celem jest promocja czytelnictwa oraz 

pielęgnowanie więzi międzypokoleniowych, 

26. „Legiony Polskie i rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości” – spotkania edukacyjne 

w ramach obchodów Roku J. Piłsudskiego, którym towarzyszył wykład p. Małgorzaty Gwoźdź – 

Brzóski dotyczący powstania Legionów Polskich oraz działalności Józefa Piłsudskiego na rzecz 

wyzwolenia Polski spod panowania obcych mocarstw. 

27. Narodowe Czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego. 

28. „Kultura na Widoku” – kampania społeczna organizowana przez Fundację Legalna Kultura. 

29. „Przerwa na wspólne czytanie” - akcja Kinder Mleczna Kanapka organizowana przez Ferrero 

Polska. 

30. „Paczka Literacka” – akcja organizowana przez Wydawnictwo Agora oraz FRSI, w ramach której 

Biblioteka otrzymała 4 pakiety po 21 książek i 2 audiobooki. 
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31. „Kulturalna Ławka” - organizacja półki bookcrossingowej w Centrum Handlowym QuickPark w 

Mysłowicach we współpracy z Urzędem Miasta oraz koordynacja akcji. 

Najważniejsze wydarzenia kulturalne i edukacyjne zrealizowane w 2018 r.:  

1. Jasełka - spotkania jasełkowe, podczas którego podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość” wcielili się w postaci biblijne i 

zaprezentowali jasełka zaproszonym gościom. W drugiej części spotkania odbyła się krótka 

prelekcja funkcjonariuszki Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach o bezpieczeństwie seniora w 

domu. 

2. Kolędowanie przy choince – spotkanie z udziałem studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czytelników i 

zaproszonych gości, podczas którego członkowie chóru z UTW w montażu słowno-muzycznym 

zaprezentowali wiersze świąteczne oraz te znane i mniej znane kolędy. 

3. Spotkanie młodzieży licealnej z Katarzyną Ziółkowską - autorką bloga literackiego Poligon 

Domowy. 

4. Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości: 

� Antologia Niepodległości – akcja połączona z wystawą, promująca najważniejsze utwory polskiej 

literatury, które znalazły się na zaproponowanej przez Parę Prezydencką liście tegorocznej 

Antologii Niepodległości w ramach akcji Narodowe Czytanie, 

� Cofnij się w czasie do 1919 roku - debata literacka – Wojciech Korfanty kontra Józef Piłsudski, 

prowadzona przez młodzież z LO Katowice - Weronikę Larysz oraz Aleksandrę Łyczbę w ramach 

realizacji projektu „Sejm Dzieci i Młodzieży”, 

� „100-lecie Niepodległości w zbiorach kolekcjonerskich” oraz „Odzyskanie niepodległości  

w zbiorach kolekcjonerskich” - wykłady Naczelnika Wydziału Naukowo-Oświatowego 

Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach Dariusza Faleckiego, połączone z prezentacją 

dokumentów - pocztówek, zdjęć czy rachunków firmowych z początku XX wieku aż po lata 60, 

� Mirabelka – kiełkująca historia - warsztaty edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej 

w oparciu o książkę autorstwa Cezarego Harasimowicza „Mirabelka”, organizowane w ramach 

akcji „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy”, której organizatorem jest Barbara Maria 

Morawiec, red. nacz. serwisu Lustro Biblioteki, 

�  „Jest taki kraj... Niepodległy” – realizacja projektu dofinansowanego przez Fundację BGK im. 

 J. K. Steczkowskiego w konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”: 

� Akademia Niepodległości - Odbudowa niepodległej w latach 1918 – 1921 - 

multimedialny wykład Beaty Kulczyńskiej – Antos dla młodzieży i Mentorów 

Niepodległości biorących udział w projekcie, 

� Ścieżki Niepodległości – gra edukacyjna w Szkole Podstawowej nr 13, 
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� Kwatera Marszałka – escape room, 

� Nasza Niepodległa – konkurs plastyczny na plakat niepodległościowy dla uczniów klas 

VI-VIII szkół podstawowych, 

� Pieśnią i wierszem uczcijmy Niepodległość! – koncert pieśni patriotycznych w 

wykonaniu mysłowickiego chóru Harmonia, 

� uroczysta gala podsumowująca projekt, połączona z ogłoszeniem wyników konkursu 

plastycznego na plakat i wręczeniem nagród laureatom i wszystkim uczestnikom 

projektu, 

• Przyłączenie Górnego Śląska do Polski – prelekcja Małgorzaty Gwóźdź - Brzóski dotycząca 

walki Ślązaków o niepodległość. 

5. Baw się z nami książeczkami – cykliczne zajęcia dla małych dzieci i rodziców. 

6. Akcje „Ferie w Bibliotece” i „Lato w Bibliotece”. 

7. Światowy Dzień Kota - Dzień Kota z Popi – cykl zajęć dla przedszkolaków z udziałem kotki Popi, 

obejmujący głośne czytanie opowiadań o kotach domowych i dzikich, zajęcia plastyczne oraz 

zabawy ruchowe. 

8. „Zofii Nałkowskiej portret wielokrotny” - wykład dr Alicji Zdziechiewicz zorganizowany z okazji Roku 

Praw Kobiet. 

9. Z Mysłowic do Santiago de Compostela - spotkanie pasjonatów podróży o wyprawie szlakiem 

św. Jakuba do Santiago de Compostela (relacja pielgrzymów z trasy z  Leon – Szlakiem Francuskim 

i z Porto – Szlakiem Centralnym. 

10. Warsztaty instruktażowe dla nauczycieli przygotowujących dzieci do konkursu recytatorskiego 

w gwarze śląskiej „Śląska Ojczyzna Polszczyzna”, prowadzone przez prof. Helenę Synowiec i prof. 

Danutę Krzyżyk – Centrala. 

11. Jubileuszowa XX edycja konkursu recytatorskiego „Śląska Ojczyzna Polszczyzna” – liczba 

uczestników – 79 uczniów z Mysłowic, Chełmu Śląskiego i Imielina. 

12. Spotkania autorskie: 

� z Anetą Mazur – Mysłowiczanką, autorką książki "Jednooka Wojowniczka", 

� z Kariną Krawczyk – Mysłowiczanką, autorką powieści „Tajemnica Boga” i „Pułapka pożądania”, 

zorganizowane z okazji Dnia Kobiet, 

� z Grażyną Janotą – mysłowicka poetką, zorganizowane z okazji Światowego Dnia Poezji, 

� z Magdalena Majcher pod hasłem „Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia”, 

� z Krystyną Baran, jaworznicka poetką, autorką tomiku wierszy „Przedświt”, 

� z Anną Czerwińską-Rydel, autorką książki „Listy w butelce. Opowieść o Irenie Sendlerowej” 

w ramach obchodów Roku I. Sendlerowej, 
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� z Barbarą Wicher – autorką i tłumaczką książek dla dzieci i młodzieży, 

� z Maciejem Wielobobem - nauczycielem medytacji i jogi, pisarzem, 

� z Hanną Greń – autorką powieści kryminalnych i pasjonatką kryminalistyki. 

13. „Ks. Rudolf Marszałek - kapelan i żołnierz podziemia” - wykład dr Kornelii Banaś z katowickiego oddziału 

IPN dla młodzieży, organizowany w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

14. Międzynarodowy Dzień Teatru i Światowy Dzień Lalkarstwa: 

� I Ty możesz być aktorem - warsztaty aktorsko-dykcyjne dla dzieci „I ty możesz być aktorem”, 

prowadzone przez Magdalenę Sędor - uczennicę I LO im. M. Kopernika w Katowicach i Szkoły 

Aktorskiej przy Teatrze Śląskim im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, zwyciężczynię i laureatkę 

licznych konkursów recytatorskich – Centrala, 

� „Teatralny żywot Kota w butach” – warsztaty teatralne dla przedszkolaków prowadzone przez 

Katarzynę Bałę – aktorkę - lalkarkę z Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie, która 

zaprezentowała różne rodzaje lalek – Centrala. 

15. Bezpieczna młodzież - spotkanie młodzieży szkolnej z funkcjonariuszem Policji, dotyczące 

zagrożeń czyhających w Internecie oraz zasad bezpiecznego zachowania w sieci, w szkole 

i na podwórku – Filia nr 8. 

16. Spacer z walizką pełna książek – cykliczne zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków, organizowane 

w budynkach miejskich przedszkoli i żłobków. 

17. Śląscy Nobliści - wykład Małgorzaty Gwóźdź-Brzóski dla gimnazjalistów o noblistach z różnych dziedzin 

nauki i literatury pochodzących ze Śląska. 

18. Islandia w obiektywie - wystawa zdjęć autorstwa Katarzyny Majzel-Pośpiech i Michała Pośpiecha 

„Ślązoki na krańcu Europy, czyli podróże po najbardziej niegościnnej części Islandii”, towarzysząca 

XVI Festiwalowi Slajdów Podróżniczych w Katowicach. 

19. Śmieciowe ABC - prelekcja Agnieszka Aksamit - kierownik Wydziału Zarządzania Środowiskowego 

ZOOM dla młodzieży, dotycząca odpadów jako surowca przeznaczonego do odzysku 

i przetworzenia, selektywnej zbiórki odpadów i ich drogi od indywidualnego gospodarstwa 

do miejsca ich dalszego przetworzenia, a także zagrożenia środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, 

jakie stanowią odpady niebezpieczne. 

20. Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady  - spotkanie dla gimnazjalistów pod hasłem „ESD czym 

to się je” – czytanie fragmentów „Kwiatu kalafiora” M. Musierowicz, rozmowa z uczniami 

o czynieniu dobra, gry i zabawy literackie – Filia nr 2. 

21. Obchody jubileuszu 70-lecia MBP w Mysłowicach: 

� „Wpływ ruchów reformacyjnych na rozwój piśmiennictwa” – wykład ks. Dr Adama Maliny - 

doktora teologii, Prezesa Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 
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� Mysłowice. Przyłapani na czytaniu – wystawa fotograficzna zorganizowana z okazji jubileuszu 

70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach. Ekspozycja obejmowała ponad 

dwadzieścia zdjęć, na których uchwyceni zostali w kadrze ci znani i mniej znani Mysłowiczanie 

podczas lektury ulubionej książki w czasie wolnym, podczas przerwy w pracy czy podczas wizyty 

w bibliotece, 

� „Laurka dla Jubilatki” - konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych. 

22. Międzynarodowy Dzień Dziecka - „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków – przedstawienia 

teatralne w wykonaniu aktorów teatru Krak-Art.  

23.  „Odkrywamy książkowe Emporium” – cykliczne warsztaty literackie zorganizowane w ramach 

akcji pod patronatem Lustra Biblioteki i Wydawnictwa Zielona Sowa. 

24. Akcja czytelnicza integracja – warsztaty literackie dla przedszkolaków prowadzone przez młodzież 

gimnazjalną ze szkoły Podstawowej nr 7, mające na celu popularyzację czytelnictwa wśród 

najmłodszych poprzez integracyjne zabawy ze starszą młodzieżą. 

25. Mysłowicka Noc Bibliotek - spotkania biblioteczne przebiegające w godzinach 19.00 – 1.00, 

zorganizowane w ramach akcji Noc Bibliotek, obejmujące wykłady i prelekcje zaproszonych gości: 

� Miód i jego właściwości lecznicze – spotkanie z czeladzkimi pszczelarzami, 

� projekcja filmu familijnego „Tarapaty”, 

� O tajemnicach kraju kwitnącej wiśni – prelekcja mysłowickiego artysty fotografa Patryka 

Chmielewskiego, 

� Opowieść o czterech kontynentach – spotkanie z podróżnikiem, autorem książek podróżniczych 

Mieczysławem Bieńkiem „Hajerem”, 

• biesiadowanie z gitarą przy ognisku. 

26. Mysłowice w obiektywie Jana Ziemby – wystawa fotografii Jana Ziemby – miłośnika i propagatora 

sztuki filmowej, operatora-dokumentalisty oraz kinooperatora w byłym kinie „Znicz” w Brzezince; 

był autorem nagrań upamiętniających wizytę Fidela Castro w Mysłowicach i dokumentalnych zapisów Dni 

Miasta z lat 60. i 70. XX wieku. 

27. Warsztaty tworzenia komiksu - autorskie warsztaty tworzenia komiksu prowadzone przez pisarza, 

dziennikarza i autora komiksów Zbigniewa Masternaka. 

28. Potyczki biblioteczne - Powiatowy konkurs wiedzy o książce i bibliotece dla uczniów klas IV-VI 

szkół podstawowych, zorganizowany wspólnie z Sekcją Bibliotekarską przy Oddziale ZNP 

w Mysłowicach. 

29. Mikołajowa niespodzianka - spektakl w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego KRAK-ART. 

oraz zabawa z Mikołajem. 
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30. Warsztaty Superbohaterowie - warsztaty animacyjno-plastyczne prowadzone przez Annę Nowak 

ze  ląskiego Teatru Lalki i Aktora ATENEUM w Katowicach, pomysłodawczynię projektu 

SUPERBOHATEROWIE, realizowanego w ramach programu Ojczysty - dodaj do ulubionych. 

31. Program profilaktyczny w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Mysłowicach: 

� „Tulisiowe zabawy, ale też ważne sprawy” – spektakl edukacyjno-profilaktyczny w wykonaniu 

aktorów Teatru Edukacyjnego GABI ART w dwóch placówkach, 

� przedstawienie w wykonaniu aktorów Studia Teatralnego KRAK ART „Mikołajowa 

niespodzianka” oraz zabawa ze św. Mikołajem, połączona z rozdawaniem prezentów, 

� „Laboratorium życia” – spektakl profilaktyczny poruszający problem zażywania dopalaczy i picia 

alkoholu w wykonaniu aktorów teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA – przedstawienia w dwóch 

placówkach, 

� zakup książek podejmujących problem alkoholizmu i walki z uzależnieniem, zakupione dla 

poszczególnych filii bibliotecznych, które pomocne będą przy organizacji zajęć i spotkań 

profilaktycznych w przyszłości. 

32. Narodowe Czytanie - siódma edycja akcji czytelniczej pod patronatem Pary Prezydenckiej – 

wspólne czytanie fragmentów „Przedwiośnia” S. Żeromskiego. 

33. akcja „Żonkile” – włączenie się w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”, organizowanej przez 

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim poprzez 

wręczanie czytelnikom odwiedzającym bibliotekę symbolicznego żonkila. 

34. Jak nie czytam, jak czytam - ogólnopolska akcji pobijania rekordu masowego czytania promująca 

czytelnictwo, zorganizowana wspólnie ze szkołą Podstawową nr 13, przebiegająca pod patronatem 

redakcji miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. 

 

4.1.3. Muzeum Miasta  

Działalność  merytoryczna Muzeum Miasta Mysłowice (MMM) opiera się przede wszystkim 

na realizowaniu celów statutowych, czyli gromadzeniu, opracowywaniu, zabezpieczaniu zbiorów oraz 

popularyzowaniu wiedzy historycznej związanej z Mysłowicami i regionem. Muzeum prowadzi 

działania związane z badaniem przeszłości miasta, organizowaniem spotkań i wystaw czasowych, 

edukacją muzealną. 

Dużym  osiągnięciem MMM jest  realizacja cyklicznych od 2014 r (oprócz lipca i sierpnia) 

spotkań Muzealnych Czwartków, minimum raz w miesiącu .  Bogata tematyka spotkań, wybitni 

zaproszeni wykładowcy, prelegenci, przedstawiciele świata nauki, kultury i sztuki, gromadzili liczną 

grupę odbiorców. Tematyka Muzealnych Czwartków  związana była przede wszystkim z: historią, 
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kulturą, sztuką,  tradycją, religią, wybitnymi postaciami miasta i regionu, historią przemysłu na terenie 

Mysłowic i Górnego Śląska. Bardzo często towarzyszyły  tym wydarzeniom wystawy, niejednokrotnie  

opracowywane przez Muzeum Miasta Mysłowice . 

Tabela 60 Zestawienie imprez zorganizowanych przez Muzeum Miasta w latach 2017-2018 

Lp Rok/miesiąc Temat spotkania Autorzy, współorganizatorzy 

spotkań 

1 2017 Styczeń Projekcja filmu na temat Obozu 

Pracy w Mysłowicach. 

Prelekcja  na temat stanu badań 

nad listą osób zmarłych w 

obozie w latach 1945-1946 

przygotowywaną przez MMM 

Wojciech Kubowicz – pracownik 

MMM 

2 2017 Luty Wystawa Kierunek cmentarz 

żydowski wypożyczona z Domu 

Pamięci Żydów Górnośląskich 

Oddział Muzeum w Gliwicach 

Małgorzata Płoszaj, koncert 

utworów w języku hebrajskim 

chóru Jubilate Deo. Współpraca 

z Mysłowickim Towarzystwem 

Historycznym im. Jacoba Lustiga 

3 2017 Luty Prezentacja publikacji 

Mysłowice. Historia Miasta 

Autorzy Prof. Alfred Sulik, Łukasz 

Majder, Bartosz Rotowski. Mini 

recital Metall Waluś 

4 2017 Marzec Wystawa  Autonomia to 

normalność, wykład na temat 

autonomii terytorialnej w 

Europie 

Dr Jerzy Gorzelik, 

dr Tomasz Ćwienk 

5 2017 Kwiecień Dwie wystawy: Życie i 

działalność ks. bp. Teofila 

Bromboszcza, 

Portrety proboszczów parafii 

NSPJ. 

Wykład Kto nas stworzył? 

 

ks. dr Henryk Olszar 
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6 2017 Maj Wystawa kostiumowych lalek i 

ich fotografii połączona z 

prelekcją Podróże z pasją 

Magdalena Mroczek-Stachowiak 

7 2017 Czerwiec Wystawa białej broni Łukasz Sowa - metaloplastyk 

8 2017 Wrzesień Wystawa i prelekcja Węgry 

1956. Twarze i przedmioty. 

Wykonanie arii z operetki 

Księżniczka Czardasza 

Dr Janos Tischler- Dyrektor 

Węgierskiego Instytutu Kultury w 

Warszawie, 

Akos Engelmayer – ambasador 

Węgier w Polsce w latach 1990-

1995, 

Stanisława Warmbrand, Danuta 

Chycka 

9 2017 Październik Premiera filmu dokumentalnego 

MMM Johann Christian Ruberg 

 

Pracownicy MMM 

10 2017 Listopad Wystawa współorganizowana 

przez MMM. Prelekcja Dzieje 

parafii ewangelicko-

augsburskiej w Mysłowicach. 

Wystawa podsumowująca grę 

terenową Śladami Powstań 

Śląskich 

Ks. dr Adam Malina, 

chór Jubilate Deo 

11 2017 Grudzień Wernisaż prac polskich artystów 

biorących udział w 

międzynarodowym plenerze w 

Maroku Miroirs et Memoires. 

Projekcja filmu 

dokumentalnego 

przedstawiającego wymianę 

artystyczną beskidzkich górali i 

nomadów saharyjskich 

Uczestnicy pleneru, Elwira Surda 

(TVP Odział Katowice), 

recital muzyka marokańskiego 

Mustafy 
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12 2018 Styczeń Wykład na temat Tragedii 

Górnośląskie Krucjata na 

wschód. Tragedia Górnośląska 

1945. Oficjalna prezentacja 

makiety Tymczasowego 

Więzienia Policyjnego w 

Mysłowicach. Makieta powstała 

dzięki dokumentacji 

przygotowanej przez MMM 

Dr Mateusz Sobeczko – pracownik 

Polskiej Akademii Nauk 

13 2018 Luty Wykład Czerwona Księga jako 

źródło do dziejów Mysłowic 

Prof. dr hab. Antoni Barciak 

14 2018 Marzec Wystawa i wykład Historia 

zapisana w kamieniu na temat 

prac inwentarzowych 

prowadzonych na cmentarzu 

żydowskim w Mysłowicach 

Sławomir Pastuszka doktorant na 

Wydziale Judaistyki Uniwersytetu 

Jagielońskiego 

15 2018 Kwiecień Wystawa przygotowana we 

współpracy z MMM,  Dekanat 

Mysłowicki historia i 

współczesność  oraz wykład z 

okazji 150 rocznicy dekanatu 

Dr Albert Karkosz, 

ks. dziekan Rafał Ryszka 

16 2018 Maj Prelekcja Antoni Hlond – 

Chlondowski duchowny i 

kompozytor, wykonanie 

utworów kompozytora 

Mgr Tomasz Wrona – historyk, 

chór Magnificat 

17 2018 Czerwiec Wykład Każdy ma swój 

życiorys  - Kopalnia Mysłowice 

Wystawa fotografii 

 poświęconej KWK Mysłowice 

Dariusz Walerjański – Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 

fotograf Mariola Kapuściok 

18 2018 Wrzesień Wystawa Sąsiedzi- o 

najtrwalszej granicy w Europie 

Dom Współ 

pracy Polsko-niemieckiej 
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Górnego śląska”. Na 

wschodniej rubieży 

19 2018 Październik „August Hlond -  prymas z 

Mysłowic 1881-1948 

Organizator MMM , senator RP 

Czesław Ryszka 

20 2018 Listopad „Generał Józef Haller 1873-

1960” 

Organizator MMM, Towarzystwo 

Pamięci generała J.Hallera i 

Halerczyków z Jurczyc 

21 2018 Grudzień „Śląsk w koronce” Śląskie Koła Koronki Klockowej 

w Katowicach 

 Źródło: Muzeum Miasta Mysłowice 

 

Muzeum Miasta Mysłowice zgodnie z założonymi celami wzbogaca swoje zbiory , tworzy nowe 

ekspozycje jak i modernizuje już istniejące. Obecnie w inwentarzu muzealnym znajduje się 2763 

eksponaty, w inwentarzu depozytów wpisanych jest 117 eksponatów. Co roku MMM  pozyskuje nowe 

eksponaty w większości są to dary. Niestety ze względu na ograniczenia lokalowe liczba pozyskiwanych 

eksponatów szczególnie rozmiarowo większych jest ograniczona. Co roku o nowe publikacje 

wzbogacany jest księgozbiór muzeum. Obecny stan  1245 książek. 

 

Tabela 61 Liczba pozyskanych eksponatów przez Muzeum Miasta Mysłowice 

Rok Pozyskane eksponaty w tym 

dary 

Eksponaty w depozycie Razem 

2017 23 wszystkie dary Nie przyjęto 23 

2018 10 w tym 7 darów 8 depozytów 18 

Źródło: Muzeum Miasta Mysłowice 

 

Liczba książek przyjętych do muzealnego księgozbioru w 2017 roku 29 publikacji. Liczba 

książek przyjętych do muzealnego księgozbioru w 2018 roku to 22 publikacje. Muzeum Miasta 

Mysłowice prowadzi prace badawcze poprzez :  przygotowywanie wystaw własnych, wydawanie 

publikacji, realizację filmów dokumentalnych jak i inne działania. 
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Tabela 62 Wystawy i publikacje Muzeum Miasta Mysłowice w latach 2017-2018 

Rok Wystawy Publikacje Filmy 

dokumentalne 

Inne działania 

2017 1. Życie i działalność 

ks. bp. Teofila 

Bromboszcza, 

2. Portrety proboszczów 

parafii NSPJ.1. 

3.Wystawa 

współorganizowana 

przez MMM.  Dzieje 

parafii ewangelicko-

augsburskiej w 

Mysłowicach. 

4.Wystawa 

podsumowująca grę 

terenową Śladami 

Powstań Śląskich 

 Johann Christian 

Ruberg 

1. Opracowywanie 

listy zmarłych 

więźniów obozu 

pracy 

w Mysłowicach 

1945-1946. 

2.Gromadzenie 

dokumentacji do 

wykonania makiety 

Tymczasowego 

Więzienia 

Policyjnego 

w Mysłowicach. 

2018 1. Historia zapisana w 

kamieniu 

 2. Dekanat Mysłowicki 

historia i współczesność 

we współpracy z 

dekanatem 

3. Praca nad filmem 

dokumentalnym 

„Wszystko co nasze 

Polsce oddamy” Dzieje 

Hufca ZHP Mysłowice 

w latach 1923-1956 

 Film 30 minutowy 

upamiętniający 25 

lat działalności 

fundacji Skarbek 

Ważne jest to, co się 

zrobiło 

Prezentacja 

makiety 

Tymczasowego 

Więzienia 

Policyjnego 

w Mysłowicach. 

Źródło: Muzeum Miasta Mysłowice 
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Niezwykle ważnym zadaniem muzeum jest szeroka działalność edukacyjna, propagowanie historii 

miasta i regionu odbywa się to poprzez między innymi: 

� Zorganizowanie gry terenowej Śladami Powstań Śląskich  w 2017 roku. Udział wzięło 114 

uczniów mysłowickich szkół. 

� W 2018 rok MMM jest współorganizatorem imprez związanych z obchodami 100 lecia 

odzyskania niepodległości 

� Przygotowanie i realizacja ciekawej oferty corocznej akcji: 

- Ferie w muzeum, 

- Lato w mieście 

- Noc Muzeów 

� Przygotowanie i realizacja  bogatej oferty lekcji i warsztatów muzealnych. 

� Tematyka lekcji  w oparciu o zgromadzone eksponaty, filmy dokumentalne związana jest 

z historią miasta , kulturą i tradycją Górnego Śląska. ( dokładne dane w sprawozdaniu z roku 

2017, 2018). 

� Oprowadzanie grup zorganizowanych jak i indywidualnych osób po ekspozycji MMM 

W muzeum na koniec roku 2017 zatrudnionych było 8 pracowników z czego 5 to pracownicy 

merytoryczni. 

Na koniec 2018 roku zatrudnionych było 9 pracowników merytorycznych z czego 5 to pracownicy 

merytoryczni ( 1 osoba na zastępstwo gł. księgowej). 

Fakt zaangażowania w działalność powinien być koniecznością - realizacją misji społecznej 

na jak najszerszym poziomie dostępności dla mieszkańców miasta i zainteresowanych umożliwiającej 

pokazanie, że istnieje jeszcze coś poza pracą i domem, co może być pomocne w poszukiwaniu 

wytchnienia i odskoczni od prozy życia codziennego.  

 

4.2. Sport 

Miasto Mysłowice korzystając z odpowiednich uprawnień i podmiotów, stwarza warunki 

do powszechnego uprawiania sportu dla mieszkańców w każdym wieku, a także do uzyskania wysokiej 

świadomości,  pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie oraz samopoczucie. Bardzo 

ważnym aspektem jest wspieranie klubów sportowych, prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży tak, 

aby były atrakcyjnym wyborem dla młodych sportowców. Miasto Mysłowice realizuje powyższe 

zadania poprzez działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, stowarzyszeń kultury fizycznej 

oraz związków sportowych. 

W mieście funkcjonuje 30 stowarzyszeń sportowych oraz  2 Fundacje,  statutowo zajmujące się sportem.  
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Tabela 63 Wykaz  Stowarzyszeń nie prowadzących działalności gospodarczej działających na terenie 

Miasta Mysłowice 

Lp. Nazwa stowarzyszenia Siedziba Zakres działania 

1 
Mysłowicki  

Klub Karate  

ul. Piastów Śląskich6/32 

41-408 Mysłowice 

Karate 

 

 

2 

Mysłowicki Klub 

Kyokusin Karate „ROKI” 

 

 ul.W.Skotnica 94c 

41-400 Mysłowice 

 

kyokushin karate 

3 Akademia Sportu, 

Turystyki i Rekreacji          

 ul.Brzęczkowicka 5a/26 

41-412 Mysłowice 

 

Sekcja podróżniczo-turystyczna 

4 Klub Sportowy ROAN 

FIGHT CLUB  

 Mysłowice   

 

 

ul. Bohaterów Getta 17 

41-400 Mysłowice 

 

sekcje ju-jitsu,  sekcja judo,  

sekcje boks,  

5 Klub Tenisa Stołowego ul.Katowicka 21a/10 

41-400 Mysłowice    

1 sekcja tenis stołowego 

 

 

6. Stowarzyszenie PACO 

TEAM 

 

ul. Stokrotek 1A    

41-400 Mysłowice 

Kickboxing 

7 Stowarzyszenie Klub 

Sportowy Turon Siła 

Mysłowice 

 

ul. Saperów Śląskich 

2D/46 

Zapasy 

Źródło: Kancelaria Prezydenta Miasta 

Tabela 64 Uczniowskie   Kluby   Sportowe 

Lp Nazwa stowarzyszenia 

 

Siedziba  Zakres działania 

1 Uczniowski Klub Sportowy ul. Słupecka 1/6                                          Zapasy,  sekcja , ju-jitsu, judo boks , 

MMA, kickboxing, dalekowschodnie 
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HERKULES”  

 

41-400 Mysłowice 

 

sztuki walki 

2 

 

Uczniowski Klub Sportowy  

Karkosz Team            

ul. Mickiewicza 20c/110                           

41-400 Mysłowice 

ji-jitsu,  judo,  boks, zapasy MMA, 

kickboxing, dalekowschodnie sztuki 

walki 

3 UKS Akademia Piłkarska 

Champions Mysłowice  

ul.  Szopena 8/12                            

41-400 Mysłowice 

 

piłka nożna   

4 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Orlik” 

ul. Leśmiana 57                                          

41-400 Mysłowice 

 

5 Uczniowski Klub Sportowy  

JUDO Mysłowice 

 

ul. Jasińskiego 2                                     

41-400 Mysłowice 

Sekcja judo 

Sekcja ju-jitsu 

6 Uczniowski Klub Sportowy 

„Chromik” 

ul. Powstańców 23                                    

41-400 Mysłowice      

 

1 sekcja lekkoatletyka 

7 Zapaśniczy Uczniowski 

Klub Sportowy Siła 

Mysłowice 

ul. Pawła Jasińskiego 2 

41-400 Mysłowice 

Zapasy  

 

 

8 Uczniowski Klub Sportowy 

Concordia Mysłowice 

ul. Kosztowska 79 

41-409  

Mysłowice 

Sporty wodne ( żeglarstwo, 

motorowodniactwo, wioślarstwo, 

pływanie  i nurkowanie ) 

Źródło: Kancelaria Prezydenta Miasta 
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Tabela 65  Stowarzyszenia sportowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 

Lp Nazwa stowarzyszenia 

 

Siedziba Zakres działania 

1 Miejski Klub Sportowy 
Mysłowice   

 

ul. Gwarków 13  
41-400 Mysłowice 

sekcja piłki  nożnej 

2 Klub Sportowy Lechia 06 

Mysłowice 

 

ul. Powstańców 23                                       

41-400 Mysłowice 

 

sekcja piłki  nożnej 

 

3 Klub Sportowy „Olimpia Siła” 

 

 

ul. P. Jasińskiego 2     

41-400 Mysłowice 

zapasy 

4 

 

Klub Sztuk i Sportów Walki 

„SHOGUN”   

 

ul. Stokrotek 9/5        

41-400 Mysłowice 

 

sekcje: Ju-jitsu,  boksu,  

kick boxingu  

5 Górniczy Klub Motorowy   

 

ul. Ptasia 27                                            
41-400 Mysłowice 

 sekcja  motocross ,   

 

6 Klub Olimpijczyka przy Zespole 

Szkół Sportowych im. 

Olimpijczyków Śląskich 

ul. Gwarków 1                                              

41-400 Mysłowice 

 

 

tenis stołowy, lekkoatletyka, 

szachy, judo, piłka nożna 

7 Ludowy Klub  

Sportowy „Unia” Kosztowy 

 ul. Paderewskiego 4                                    

41-409 Mysłowice 

 

sekcja piłki nożnej 
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8 Śląski Okręgowy Związek 

Pływacki 

 

ul. Gwarków 2                                             

41-400 Mysłowice 

 

sekcja pływanie , sekcja 

piłki wodnej ,    sekcja 

skoków do wody 

9 

 

 

Mysłowicka Siatkówka Kobiet ul. Pawła Jasińskiego 2                               
41-400 Mysłowice 

siatkówka – halowa, 
siatkówka plażowa 

10 Sportowy Klub Jeździecki 
„JOKAR” 

ul. Aleja Spacerowa 23 

41-408 Mysłowice 

 

sekcja jeździecka 

11 Fundacja Rozwoju i Promocji 
Siatkówki Myslovolley 

 

ul.Kazimierza Wielkiego  10/5 

41-400 Mysłowice 

piłka siatkowa halowa  

12 Automobilklub Mysłowicki ul. Obrzeżna Północna 24 

41-400 Mysłowice 

sport motorowy 

13 Klub Sportowy Mysław ul. Boliny 16c/65                41-
400 Mysłowice 

tenis stołowy 

14 Fundacja Sport i Edukacja ul. Obrońców Westerplatte 12                                      
41-400 Mysłowice 

 

siatkówka, sporty 
motocyklowe 

15 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
i Sportu Górnik 09 

 

ul. Wielka Skotnica 94b/8 

41-400 Mysłowice 

piłka nożna 

16 Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy Siódemka Mysłowice 

 

ul. KS.N.Bończyka 32z 

41-400 Mysłowicer 

piłka ręczna 

17 Stowarzyszenie „Truchtacz 
Mysłowice 

ul. Armii Krajowej 44 B/27                         
41-400 Mysłowice 

lekkoatletyka 

Źródło: Kancelaria Prezydenta Miasta 
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W latach 2017-2018 Miasto Mysłowice  na mocy uchwały budżetowej zabezpieczyło w budżecie 

środki w wysokości  850 000,00 zł jako dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 

 

Tabela 66 Podział środków w poszczególnych latach 

LP 

 

 

2017 rok Kwota 

1 Klub Sportowy „Górnik 09” 120.000,00 

2 

Klub Sportowy Lechia 06 

Mysłowice 

30.000,00 

 3 

Ludowy Klub Sportowy Unia 

Kosztowy 

80.000,00 

4 

Klub Sztuki i Sportów Walki 

„SHOGUN” - sekcja boksu   15.000,00 

5 

Klub Sztuki i Sportów Walki 

„SHOGUN”  -sekcja ju-jitsu    15.000,00 

6 

Klub Sztuki i Sportów Walki 

„SHOGUN”  - sekcja kick 

bixing, muay thai   10.000,00 

7 

ROAN Fight Club Mysłowice-ju 

jitsu 

15.000,00 

8 

ROAN Fight Club Mysłowice - 

boks 

15.000,00 

9 Uczniowski  Klub Sportowy 

JUDO- sekcja jud0 

50.000,00 

10 Uczniowski  Klub Sportowy 

JUDO - sekcja ju-jitsu 

5.000,00 

11 Zapaśniczy Uczniowski Klub 

Sportowy „Siła” Mysłowice 

32.000,00 

12 Uczniowski klub Sportowy 

Chromik 

45.000,00 
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13 

Klub Olimpijczyka – tenis  

stołowy 

35.000,00 

14 

Klub Olimpijczyka – sekcja 

pływanie 

25.000,00 

15 

Klub Tenisa Stołowego 

Mysłowice 

35.000,00 

16 Międzyszkolny Uczniowski klub 

sportowy Siódemka 

90.000,00 

17 Mysłowicka Siatkówka Kobiet 200.000,00 

18 Automobilklub Mysłowicki - 

nawigacja samochodowa 

5.000,00 

19 Automobilklub Mysłowicki - 

sport samochodowy 

2.000,00 

20 Fundacja  Sport i Sztuka Fenix 3.000,00 

21 Stowarzyszenie "Truchtacz 

Mysłowice" 

5.000,00 

22 Klub Rekreacyjno-Sportowy 

TKKF TYTAN 

3. 000,00 

23 Fundacja Sport i Edukacja - piłka 

siatkowa 

10 .000,00 

24 Fundacja Sport i Edukacja - sport 

motorowy 

5.000,00 

 

 

L.p 2018 Kwota 

1 Miejski Klub Sportowy 

Mysłowice piłka nożna 

119.000,00 

2 Klub Sportowy Lechia 06 30.000,00 

3 Ludowy Klub Sportowy "Unia 

Kosztowy 

110.000,00 

4 Klub Sztuk i Sportów Walki 

SHOGUN - ju-jitsu 

20.000,00 

5 Klub Sztuk i Sportów Walki 15.000,00 
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SHOGUN - boks 

6 Klub Sztuk i Sportów Walki 

SHOGUN - judo 

10.000,00 

7 Roan Fight Club - ju-jitsu                                 20.000,00 

8 Roan Fight Club - boks 10.000,00 

9 Roan Fight Club - jud0 10.000,00 

10 Uczniowski Klubu Sportowy 

"JUDO" Mysłowice - judo 

50.000,00 

11 Uczniowski Klubu Sportowy 

"JUDO" Mysłowice - ju-jitsu 

5.000,00 

12 Zapaśniczy Uczniowski Klub 

Sportowy Siła Mysłowice - 

zapasy 

35. 000,00 

13 Uczniowski Klub Sportowy 

Chromik - lekkoatletyka 

40.000,00 

14 Klub Sportowy Mysław - tenis 

stołowy 

35.000,00 

15 Miedzyszkolny Uczniowski Klub 

Sportowy "Siódemka" 

Mysłowice - piłka ręczna 

90.000,00 

16 Mysłowicka Siatkówka Kobiet - 

piłka siatkowa halowa 

170.000,00 

17 Mysłowicka Siatkówka Kobiet - 

piłka siatkowa plażowa 

20.000,00 

18 Fundaccja Rozwoju i Promocji 

Siatkówki "Mysłovolley" 

30.000,00 

19 Fundacja Sport i Edukacja - piłka 

siatkowa 

5.000,00 

20 Automobilklub Mysłowicki  - 

sport motorowy 

5.000,00 

Źródło: Kancelaria Prezydenta Miasta 
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Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać wyróżnienia i nagrody dla trenerów 

wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz dla  zawodników za osiągnięte wyniki 

sportowe. Miasto Mysłowice w latach 2017-2018 przeznaczyło kwotę ponad  50.000,-zł  na nagrody 

za osiągnięcia  w sporcie.  Najlepsi  sportowcy  i trenerzy swoje nagrody i wyróżniania  otrzymali  na 

Gali Sportu. Jest to forma wyróżnienia motywująca do stałego polepszania wyników sportowych. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  realizuje zadania miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym 

utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. MOSiR gospodaruje mieniem gminnym 

tworząc odpowiednie warunki do uprawiania sportu i rekreacji. Do jego głównych zadań 

należy organizacja rekreacji w mieście oraz zawodów sportowych, organizacja sportu szkolnego – 

przeprowadzanie współzawodnictwa sportowego mysłowickich szkół na wszystkich poziomach, 

organizacja akcji Lato i Zima oraz zarząd obiektami sportowo-rekreacyjnymi. 

          MOSiR  Mysłowice współpracuje z klubami i stowarzyszeniami w zakresie prowadzenia drużyn 

sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez: 

bezpłatne udostępnianie bazy sportowej administrowanej przez MOSiR niezbędnej do  przeprowadzenia 

zawodów i treningów 

współorganizację zawodów i imprez sportowych 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach posiada w zarządzie trwałym niżej wymienione 

obiekty: 

Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Bończyka 32z  41-400 Mysłowice 

� Sala Sportowa ul. Jasińskiego 2  41-400 Mysłowice 

� Sala Sportowa ul. Powstańców 23  41-400 Mysłowice 

� Sala Sportowa ul. Piastów Śląskich 20  41-400 Mysłowice 

� Kompleks sportowy Górnik 09 ul. Gwarków 13  41-400 Mysłowice 

� Kompleks boisk sportowych ul. Promenada  41-400 Mysłowice 

� Kompleks sportowy Wesoła ul. Sportowa  41-400 Mysłowice     

� Obiekt rekreacyjny Park Słupna ul. Stadionowa 13  41-400 Mysłowice  

� Kąpielisko Hubertus ul. Szabelnia  41-400 Mysłowice 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach zatrudnia 38 osób (stan na 31.12.2018 r.) 

Wykaz imprez  organizowanych w 2017r.  

� Zajęcia SKS w szkołach 

� Dbamy o Damy – zajęcia ruchowe skierowane dla pań 

� Nauka pływania – zajęcia dla dzieci od 4 roku życia 

� Braks Mysłowicka Liga Futsalu 

� Amatorska Liga Siatkówki 
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� Młodzieżowe Biegi Przełajowe – cykl 7 biegów dla dzieci 

� Akcja Lato oraz Akcja Zima – wycieczki, gry i zabawy, zajęcia taneczne, kino letnie, turnieje  

sportowe w trakcie ferii zimowych oraz wakacji 

� Zajęcia na lodowisku: nauka jazdy na łyżwach, zabawy karnawałowe 

Inne imprezy organizowane i współorganizowane przez MOSiR: 

� Młodzieżowe Turnieje i zawody – sporty walki: judo, ju-jitsu, zapasy 

� Mistrzostwa Śląska w Biegach Przełajowych 

� Kabaret  

� Gala sztuk walki: boks, kickboxing, mma 

� Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kulturystyce i Fitness 

� Turnieje piłki nożnej halowej dla dzieci i młodzieży: Turniej Ministrantów, Święto futbolu 

z Unią Kosztowy, Turniej Rodzice Wspierają Młodych Piłkarzy, Halowe Mistrzostwa Śląska 

Sędziów Piłki Nożnej im. Edwarda Konopki, Charytatywny Turniej Piłki Halowej o Puchar 

Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Mysłowicach, Akademickie 

Mistrzostwa Polski w Futsalu 

� Zawody wędkarskie 

� Dni Mysłowic 

� Dzień Organizacji Pozarządowych 

� Turnieje o tematyce bezpieczeństwa: Bezpieczny siódmoklasista, Bezpieczeństwo Ruchu 

Drogowego, Bezpieczna Droga Do Szkoły 

� Majówka z Radiem Fest 

� Dzień Seniora 

� Turnieje i pokazy tańca towarzyskiego: Ogólnopolski Turniej Tańca, Majery 

� Dni Integracji Osób niepełnosprawnych 

� Dzień Świadomości Autyzmu 

� Rodzinny Piknik w Parku Słupna na zakończenie miesiąca autyzmu 

� Sportowa sobota ze sportowcami 

� Mistrzostwa Polski Oldboyów w siatkówce plażowej 

� Orlen Mistrzostwa Polski Seniorów w Siatkówce Plażowej 

� Mikołajki i Dzień Dziecka 

� Memoriał Stanisława Padlewskiego 

� Mecze Mistrzowskie II Ligi w siatkówce kobiet 

� Mecze Mistrzowskie II Ligi w piłce ręcznej mężczyzn 

� Zawody w ramach rywalizacji sportowej szkół 
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� Zawody biegowe: Memoriał  Jerzego Chromika, CROSS Mysłowicki w Biegach Przełajowych, 

Świętojański Bieg Trzeźwości, Międzyszkolny Bieg Papieski, PKO Silesia Marathon 

� Turniej gier i zabaw "Hej że Ho niech żyje SKO" 

� Mysłovolley – turniej siatkarski dla dzieci 

� Rajd Rowerowy 

� Tour de Pologne 

� Deichmann Mini Mistrzostwa w piłce nożnej 

� Festyny w dzielnicach miasta 

� Towarzyskie turnieje i zawody charytatywne 

� Barbórkowy Turniej Piłki Siatkowej – CKZiU 

� Mistrzostwa Śląska w piłce ręcznej plażowej 

Wykaz imprez organizowanych w 2018r.  

� Zajęcia SKS w szkołach 

� Dbamy o Damy – zajęcia ruchowe skierowane dla pań 

� Nauka pływania – zajęcia dla dzieci od 4 roku życia 

� Braks Mysłowicka Liga Futsalu 

� Amatorska Liga Siatkówki 

� Młodzieżowe Biegi Przełajowe – cykl 7 biegów dla dzieci 

� Akcja Lato oraz Akcja Zima – wycieczki, gry i zabawy, kino letnie, turnieje sportowe w  trakcie 

ferii zimowych oraz wakacji 

� Zajęcia na lodowisku: nauka gry w hokeja, nauka jazdy na łyżwach, zabawy karnawałowe 

Inne imprezy organizowane i współorganizowane przez MOSiR: 

� Młodzieżowe Turnieje i zawody – sporty walki: judo, ju-jitsu, zapasy 

� Mistrzostwa Śląska w Biegach Przełajowych 

� Kabaret  

� Gala sztuk walki: boks, kickboxing, mma 

� Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kulturystyce i Fitness 

� Turnieje piłki nożnej halowej dla dzieci i młodzieży: Turniej Ministrantów, Święto futbolu z nią 

Kosztowy, Turniej Rodzice Wspierają Młodych Piłkarzy, Charytatywny Turniej Piłki Halowej 

o Puchar Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Mysłowicach 

� Zawody wędkarskie 

� Dni Mysłowic 

� Dzień Organizacji Pozarządowych 
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� Turnieje o tematyce bezpieczeństwa: Bezpieczny siódmoklasista, Bezpieczeństwo Ruchu 

Drogowego, Miniolimpiada Przedszkolaków 

� Majówka z Radiem Fest 

� Dzień Seniora 

� Turnieje tańca towarzyskiego: Ogólnopolski Turniej Tańca, Majery 

� Dni Integracji Osób niepełnosprawnych 

� Dzień Świadomości Autyzmu 

� Mikołajki i Dzień Dziecka 

� Memoriał Stanisława Padlewskiego 

� Mecze Mistrzowskie II Ligi w siatkówce kobiet 

� Mecze Mistrzowskie II Ligi w piłce ręcznej mężczyzn 

� Zawody w ramach rywalizacji sportowej szkół 

� Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – siatkówka plażowa 

� Zawody biegowe: Memoriał Jerzego Chromika, CROSS Mysłowicki w Biegach Przełajowych, 

Świętojański Bieg Trzeźwości, Międzyszkolny Bieg Papieski 

� Turniej gier i zabaw "Hej że Ho niech żyje SKO" 

� Mysłovolley – turniej siatkarski dla dzieci 

� Strefa Kibica w Parku Słupna 

� Festiwal Kolorów w Parku Słupna 

� Rajd Rowerowy 

� Tour de Pologne 

� Deichmann Minimistrzostwa w piłce nożnej 

� Festyny w dzielnicach miasta 

� Towarzyskie turnieje i zawody charytatywne 

� Barbórkowy Turniej Piłki Siatkowej – CKZiU 

 

            W mieście działa Rada Sportu. Rada jest organem jest organem opiniodawczym i  doradczym  

Prezydenta  w  zakresie  kultury fizycznej i sportu.  Do zadań  Rady  należy w szczególności 

opiniowanie strategii rozwoju Gminy w zakresie kultury fizycznej ,projektu budżetu w części dotyczącej 

kultury fizycznej, programów dotyczących rozwoju bazy sportowej, w tym  w szczególności  

miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów 

wykorzystywanych na cele kultury fizycznej i sportu, projektów uchwał i zarządzeń w części dotyczącej 

kultury fizycznej i sportu. Rada składa się z  członków  powołanych  przez  Prezydenta  Mysłowic  



 - 77 - 

spośród  przedstawicieli  organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej 

i sportu na terenie Gminy Mysłowice.  

Działalność w zakresie sportu można uznać ze jedną z kluczowych form angażowania  

i integrowania społeczności lokalnych. Często stanowi ona istotny cel dla dzieci i młodzieży - być, 

funkcjonować, uczestniczyć. Działania w przestrzeni aktywności sportowych / fizycznych wspierają 

w sposób czynny   działania edukacyjne, zdrowotne i z tego powodu powinny być dalej kontynuowane. 

Jest to także forma  realizacji misji społecznej na jak najszerszym poziomie dostępności 

dla mieszkańców miasta i zainteresowanych umożliwiających integrację i działanie na poziomie 

społeczności lokalnej.  
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5. Ochrona zdrowia 

5.1 Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019 został przyjęty Uchwałą 

Nr  XX/477/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 stycznia 2017 r.  Nadrzędnym celem Programu jest 

tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych, zmierzających do ograniczenia 

szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych przez mieszkańców miasta Mysłowice. 

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób  

zagrożonych uzależnieniem. 

I. A.  Prowadzenie miejskiego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków 

psychoaktywnych i ich rodzin. 

Miejski Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin działa 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24. W roku 2018 specjalista  

ds. uzależnień udzielił 268 porad w ramach, których wsparcie uzyskało 25 osób/25 rodzin. 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej 

i prawnej oraz pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób. 

II.A. Prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach pracy socjalnej, w szczególności 

ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień. 

Działalność edukacyjną w ramach pracy socjalnej, związaną z promocją zdrowego stylu życia, wolnego 

od uzależnień prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednostka zrealizowała program 

pt. "Obiektywnie wolni”, w ramach którego przeprowadzono: 

� 2 zajęcia edukacyjne dla rodziców, w tym: zajęcia psychoedukacyjne pt. "Właściwe odczytywanie 

i  realizowanie potrzeb  mojego dziecka", zajęcia w obszarze profilaktyki uzależnień, 

� 6 zajęć dla młodzieży  z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym: zajęcia profilaktyczne, 

w plenerze warsztat  pt. "Szklana pułapka - uzależnienia", 2 warsztaty profilaktyczno – 

edukacyjne z improwizacją sceniczną,  zajęcia   profilaktyczno - edukacyjne 

pt. "Konsekwencje prawne posiadania i rozpowszechniania środków  psychoaktywnych", 

zajęcia podsumujące programy. 

Programem objęto 59 osób w tym: - 11 osób dorosłych (opiekunowie) - 48 młodzież, podpisano 16 

kontraktów. Realizator:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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 II.B. Wsparcie finansowe i środowiskowe klientów pomocy społecznej uzależnionych  

 i  współ-uzależnionych od środków psychoaktywnych. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach wsparcia finansowego i środowiskowego klientów 

pomocy społecznej uzależnionych i współ-uzależnionych od środków psychoaktywnych zrealizował 

program pt. „Świadomi rodzice  - bezpieczne dzieci”.  Program obejmował: 

� wykłady oraz konsultacje prowadzone przez  terapeutę ds. uzależnień od środków 

psychoaktywnych   dla grupy edukacyjnej  rodziców i opiekunów - 4 godziny, 

� wykłady  oraz konsultacje prowadzone przez  terapeutę ds. uzależnień od środków 

psychoaktywnych  dla grupy  edukacyjnej młodzieży - 4 godziny, 

� wykłady oraz konsultacje prowadzone przez przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji 

Katowice dla  grupy edukacyjnej młodzieży  -  6 godzin, 

� wykłady  oraz konsultacje prowadzone przez prawnika dla grupy edukacyjnej młodzieży - 4 

godziny, 

� spotkanie edukacyjne prowadzone prze przedstawicieli Grupy AA dla rodziców. 

Programem objęto - 9 rodzin - 20  osób. Realizator:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

II.C.  Upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań pomocowych i placówek leczenia 

dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających substancji 

psychotropowych i NSP (nowe substancje psychoaktywne) 

Funkcjonujące na terenie miasta podmioty lecznicze nie udzielały specjalistycznych usług zdrowotnych 

dla osób uzależnionych od narkotyków w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W celu 

zapewnienia najwyższej jakości świadczeń osobom tym udzielano bieżących informacji i kierowano 

je do właściwych ośrodków na terenie województwa i kraju. 

Poradnia Zdrowia Psychicznego działająca w ramach Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka 

Rehabilitacyjno - Opiekuńczego w Mysłowicach, ul. Laryska 7 zajmowała się badaniem, zapobieganiem 

oraz  leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych poprzez niesienie zindywidualizowanej pomocy 

pacjentom.  

Łącznie w roku 2018 udzielono 8188 porad w tym: 

� 4457 porady lekarza 

� 3731 porad psychologa 

Udzielone świadczenia z zakresu współistniejącego uzależnienia od środków psychoaktywnych (F11-

F19)  – 4 osoby. 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mysłowicach w ramach poradnictwa psychologicznego 

dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem narkomanii udzieliła 2 porady (dla 2 

osób). Realizatorzy: Podmioty lecznicze udzielające świadczeń w ramach opieki psychiatrycznej  
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i leczenia uzależnień, objętych kontraktem z NFZ w zakresie: świadczenia psychiatryczne 

ambulatoryjne dla dorosłych - PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy:  świadczenia dzienne 

terapii uzależnienia i współ-uzależnienia od alkoholu - NZOZ Ośrodek Pomocy Psychologicznej 

Profilaktyki i Leczenia Uzależnień. 

 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz wspomaganie 

działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów 

narkomanii.        

III.A. Realizowanie programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych 

adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców w tym: programy rekomendowane  

w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocja zdrowia psychicznego, inne 

programy sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży, programy 

realizowane w ramach szkolnych programów wychowawczych. 

Działania o charakterze profilaktycznym związane z realizacją programów z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom, skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych 

prowadziły: 

- Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Katowicach, ul. Barbary 17 - 

zrealizowało program sprzyjający kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci   

i młodzieży, skierowany do uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych. W ramach programu 

przeprowadzono warsztaty edukacyjno - profilaktyczne pn.  Jestem Świadomy nie ryzykuję".  Podczas 

warsztatów udostępniano  alko i narkogogle, dzięki którym uczniowie mogli zobaczyć świat 

z perspektywy osoby będącej  pod wpływem  alkoholu  i  narkotyków  oraz skorzystać  z  pomiaru 

stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Adresatom programu dostarczono informacji na temat 

zagrożeń wynikających ze spożywania tytoniu, narkotyków, kreowano asertywne postawy w stosunku 

do  eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi, wzmacniano postawy prozdrowotne 

i udzielano informacji o formach wsparcia na terenie miasta. 3 grudnia 2018 r. zorganizowano 

konferencję podsumowującą program z udziałem uczniów  i nauczycieli z mysłowickich szkół.  

Program zrealizowano w 17 szkołach podstawowych - klasy VII. Warsztaty edukacyjno – profilaktyczne 

przeprowadzono - w 33 klasach, liczba uczestników - 612 uczniów.  

Fundacja YAQ PROJEKT Pracownia Rozwoju Społecznego – Woźniki, Czarny Las 17 -  zrealizowała 

program rekomendowany "Archipelag Skarbów" wpisany do systemu rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców 

szkół podstawowych. Program, oparty na modelu profilaktyki zintegrowanej, obejmował zagadnienia 
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związane z profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych, wychowaniem ku miłości  

i odpowiedzialności za swoją seksualność, profilaktyką ciąż nastolatek i profilaktyką HIV/AIDS, 

profilaktyką przemocy. Programem objęto 7 szkół – klasy VIII (SZ.P.- 4, SZ.P.- 7, SZ.P.- 10, SZ.P.- 13, 

SZ.P.- 15, SZ.P.- 16., Szkoła  Podstawowa Sportowa). 

Liczba uczestników objętych programem: 

� 342 uczniów,  

� 171  nauczycieli,  

� 85 rodziców.  

Fundacja YAQ PROJEKT Pracownia Rozwoju Społecznego – Woźniki, Czarny Las 17 - zrealizowała 

program profilaktyki zintegrowanej "CUDER". Program autorski posiada rekomendację Instytutu 

Profilaktyki  Zintegrowanej.   Program "CUDER"  wspierał   szkolny    program   wychowawczy 

zgodnie z założeniami profilaktyki zintegrowanej. Spełnia wymogi Ministerstwa Edukacji w zakresie 

kształcenia postaw i wychowania do wartości odwołując się do modeli zrównoważonego rozwoju. 

Program był działaniem wspomagającym wychowanie, wzmacniającym kluczowe czynniki chroniące. 

Pozwolił ograniczyć zachowanie ryzykowne w szerokim zakresie profilaktyki uzależnień: 

od korzystania  z alkoholu, narkotyków, dopalaczy, uzależnień behawioralnych związanych z hazardem 

oraz korzystaniem z internetu, poprzez ograniczanie agresji rówieśniczej. Przyczynił się do zwiększenia 

bezpieczeństwa i dobrej atmosfery w szkole, miał również pozytywny wpływ na jakość realizacji 

ze światem dorosłych - rodzicami i nauczycielami. 

Przeprowadzono 3 edycje programu, objęto 2 szkoły – klasy IV - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 

oraz Zespół Szkół Specjalnych. Liczba uczestników - 146 uczniów, 60 nauczycieli, 7 rodziców.  

Fundacja YAQ PROJEKT Pracownia Rozwoju Społecznego – Woźniki, Czarny Las 17 - zrealizowała 

program profilaktyczny "Ratownicy Marzeń".  Program autorski, oddziaływał w obszarze profilaktyki 

korzystania z substancji psychoaktywnych oraz wzmacniał kluczowe czynniki chroniące. Model 

wychowawczy zastosowany w programie odwoływał się do świata wartości młodego człowieka, 

wzmacniał motywację do rozwoju osobistego, budował trwałe, pogłębione więzi międzyludzkie oraz 

wzmacniał pozytywne przekonania normatywne sprzyjające podejmowaniu odpowiednich ról 

społecznych. Program poruszał szeroki zakres tematów istotnych z punktu widzenia nastolatka. Wyniki 

badań zawierające opinie młodzieży oraz ogólny odbiór trenerów wskazują na to, że zajęcia spełniły 

zadanie profilaktyczne oraz mogły również odnieść pozytywny skutek jako element wczesnej 

interwencji wobec osób, które deklarowały w ankietach diagnostycznych zażywanie narkotyków. 

Ewaluacja programu wskazuje również, że zastosowana metodyka pracy polegająca na budowaniu 

dialogu z młodzieżą poprzez pracę w grupach, odwołuje się do osobistego doświadczenia trenerów oraz 

praca na emocjach uczestników wspierały realizację zakładanych celów. Czynnikiem wspomagającym 
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było zastosowanie technik audiowizualnych oraz korzystanie z multimediów. Przeprowadzono 5 edycji 

zajęć programowych w szkołach ponadpodstawowych w klasach II i III licealnych oraz w klasach II i III 

technikum - Liceum Ogólnokształcące Nr II, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Centrum  Kształcenia 

Ustawicznego i Zawodowego. Liczba uczestników - 285 uczniów.  

Placówki oświatowe - realizowały działania profilaktyczne w ramach statutowej działalności.  

W treściach  szkolnych programów profilaktyki były omawiane zagadnienia odnoszące 

się do zapobiegania  zachowaniom ryzykownym, wynikającym z zażywania narkotyków, dopalaczy 

i innych substancji. Działania szkół skierowane były również na udzielanie pomocy i wsparcia uczniom  

z problemami emocjonalnymi oraz ich rodzinom. Porady, rozmowy, konsultacje i spotkania prowadzone 

były przez pedagogów i psychologów szkolnych w formie zajęć w klasach, rozmów z rodzicami, 

indywidualnych spotkań i zajęć w zależności od potrzeb uczniów, współpracy z instytucjami 

wspierającymi rodzinę. 

Przykładowe programy, zajęcia profilaktyczne i warsztatowe realizowane w szkołach, z zakresu 

profilaktyki uniwersalnej: - "Nie zmieniaj swojego życia", Świat u stup", prelekcja dot. dopalaczy. 

substancji psychoaktywnych, uzależnień od od papierosów, "Dopalacze mogą cię wypalić" , "Narkotyki, 

dopalacze oraz inne substancje psychoaktywne - zagrożenia dla zdrowia  i życia", "Bez nałogów, czyli 

droga do...", "Znajdź własne rozwiązanie". Zadania zrealizowane równolegle z Miejskim Programem 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizatorzy: Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych - podmioty wykonujące zadania w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie; Placówki oświatowe. 

 

III.B. Dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programu 

profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w formie obozu lub kolonii poza 

miejscem zamieszkania. 

Organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego były:  

� ZHP Komenda Śląskiej Chorągwi Komenda Hufca Mysłowice - wakacje w Gdańsku - 53 

uczestników ,  

� Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach- wakacje w Kucabach 

- 27 uczestników, 

� Stowarzyszenie Społeczno Kulturalno Sportowe Silesia - wakacje w Jarosławcu - 20 uczestników 

� Fundacja "Sport i Edukacja" - wakacje w Zawoi - 16 uczestników 

� Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Miejski Mysłowice - wakacje w Wiśle -  40 

uczestników 

� Roan Fight Club Mysłowice  - wakacje w Szczytnie - 27 uczestników, 
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� MUKS "Siódemka" Mysłowice - wakacje  w Stepnicy - 25 uczestników 

� KS Lechia 06 Mysłowice - wakacje w Skarżysku Kamiennej - 20 uczestników 

 

Łączna liczba uczestników letniego wypoczynku wyniosła 228 uczniów. Zadanie zrealizowane 

równolegle z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Realizatorzy: Wydział Edukacji - podmioty wyłonione w drodze konkursu w ramach ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

III.C. Dofinansowanie wakacji dla najuboższych dzieci ze środowisk zagrożonych problemem 

uzależnień  z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. 

W roku 2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach działalności prowadzonej na rzecz dzieci 

i młodzieży ze środowisk najuboższych, zlecił organizację wyjazdowej formy wypoczynku dla 

40 uczestników z rodzin dysfunkcyjnych. Organizatorem kolonii w miejscowości Wisła dla dzieci 

i młodzieży było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Uczestnikami kolonii byli uczniowie szkół 

podstawowych: 1,2,7,9, oraz uczniowie Zespołu Szkół Sportowych. Zadanie zrealizowane równolegle  

z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizatorzy: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej  - podmiot wyłoniony w drodze konkursu w ramach ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.    

III. D. Organizacja imprez promujących zdrowy tryb życia, w tym w szczególności informujących 

 o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii oraz  

 o narkomanii i jej skutkach. 

  

W ramach imprez promujących zdrowy tryb życie Mysłowicki Ośrodek Kultury w Mysłowicach był 

organizatorem Festynów Rodzinnych pn. "Na Trzeźwo"  w dzielnicach miasta:   

� Morgi: wykonawca: zespół Jacek  Kierok,  zespół Holy Noiz,  liczba uczestników – 400, rozdano 

150 plakatów i ulotek   

� Brzęczkowice: wykonawca:  zabawy, konkursy, loterie, liczba uczestników – 400, rozdano 150 

plakatów i ulotek   

� Ławki: wykonawca: zespół zespół De Facto, F.H.MIKA, liczba uczestników 700, rozdano 150 

plakatów i ulotek 

� Bończyk: wykonawca: Gminna Orkiestra Dęta z Chełmu Śląskiego, kabaretowo biesiadny 

zespół Kuzyn- Mix, prowadzenie DJ,  liczba uczestników – 500, rozdano 150 plakatów i  ulotek 

� Brzezinka: wykonawca: Happy Big Band, zespół "Bez Nazwy",  

� Janów: wykonawca: Happy big band",, liczba uczestników – 400, rozdano 100 plakatów i ulotek 
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Podczas imprez promowano edukację antynarkotykową oraz wzorce postaw wyzwolonych z nałogów. 

Informacje dotyczące profilaktycznego charakteru festynów znajdowały się w materiałach 

promujących:  plakatach, ulotkach i informatorach. Realizatorzy:  Kancelaria Prezydenta – Miejski 

Ośrodek Kultury. 

 

III.E.  Prowadzenie  działań informacyjno - edukacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, 

ze szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji psychoaktywnych i ich  

negatywnych następstw, w tym kampanii antynarkotykowej. 

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2017. Mysłowicki Ośrodek Kultury w Mysłowicach zrealizował 

kampanię antynarkotykową w telewizji itvm.pl. pn; "nie biorę....BO NIE" adresowaną do grupy 

odbiorców w wieku 15-25 lat. Celem kampanii było zmniejszenie prawdopodobieństwa rozpoczęcia 

używania przez młodzież substancji psychoaktywnych i uzależniających, zmniejszenie 

prawdopodobieństwa zachowań problemowych, agresywnych, opartych na przemocy, wzrost 

świadomości społecznej dot. skutków zażywania substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy.   

W ramach zadania przeprowadzono: 

� kampanię banerową, 

� cykl artykułów oraz rozmów z gośćmi dot. problemu narkomanii, 

� cykl materiałów uświadamiających o problemie korzystania z dopalaczy, 

� opublikowano materiały o zagrożeniach jakie stoją za nawet jednorazowym skorzystaniem  

z narkotyków, 

� film dot. zażywania środków psychoaktywnych na przykładach rozmów z osadzonymi 

w mysłowickim  areszcie, byłymi narkomanami, a także psychologami i psychiatrami - 

pokazano jakie spustoszenie w organizmie powoduje zażywanie m.in. dopalaczy. 

Podczas kampanii wyświetlono: 

� banery - 415 tysięcy razy, 

� materiały wideo -64 razy, 

� witrynę itvm.pl łącznie odwiedziło 452.146 użytkowników. 

Realizatorzy:   Kancelaria Prezydenta – Miejski Ośrodek Kultury. 

III.F.  Rozpowszechnianie materiałów zapobiegających wykluczeniu społecznemu, w tym materiałów 

informacyjno - edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i narkomanii. 

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2017 przygotowano i przeprowadzono akcję informacyjno – 

edukacyjno w formie kampanii społecznej przeciwko dopalaczom na terenie miasta Mysłowice  pn. 

"DOPAL CENĘ SWOJEJ ŚMIERCI". W ramach kampanii w dniach 23.10.2017 r. do 27.10.2017 r.  

zrealizowano specjalnie opracowane inscenizacje, wykonane przez aktorów, które przedstawiono 
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uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; przeprowadzono happening i briefing w dniu 

26.10.2017 r. Rozdysponowano: 500 plakatów i  5000 ulotek. 

W ramach Narodowego Programu Zdrowia na bieżąco rozdysponowywano broszury Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Instytutu Psychologii Zdrowia o tematyce: 

"Wpływ uzależnienia na życie rodzinne diagnoza problemu i formy pomocy",  "Leczenie osób 

uzależnionych" - 140 pakietów. Realizatorzy:   Kancelaria Prezydenta. 

III.G. Diagnozowanie i monitorowanie skali problemów narkotyków i narkomanii na terenie miasta 

w tym: przeprowadzenie badań dotyczących lokalnych zagrożeń społecznych i problematyki uzależnień 

(diagnoza) oraz gromadzenie i opracowanie danych umożliwiających analizę aktualnego stanu 

problemów. 

Na podstawie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Śląskim, mające na celu m.in. wymianę 

informacji, inicjowanie, wspieranie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć, programów, inicjatyw 

i rozwiązań w obszarze pomocy społecznej w roku 2018 zlecono przeprowadzenie badań ankietowych 

wśród uczniów  szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Łącznie kwestionariuszy, w formie ankiety  

elektronicznej, skierowano do  ponad 3600 respondentów, zwrotnie otrzymano 2216 ankiet 

w tym: 1094 od uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI), 754 uczniów szkół podstawowych (klasy 

VII,VIII, II gimnazjum), 368 uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Wyniki diagnozy przedstawiono w niżej wymienionych kategoriach: wśród wszystkich środów 

uzależniających dopalacze oraz narkotyki budzą najwięcej obaw. Wszyscy uczniowie  klas VII, VIII 

oraz III gimnazjów przyznają, że dopalacze i narkotyki niosą za sobą duże (93% odpowiedzi) bądź 

umiarkowane (7% odpowiedzi) ryzyko, zaś na poziomie szkół ponadgimnazjalnych ryzyko to ocenianie 

jest na poziomie 90% w przypadku dopalaczy. Martwi natomiast świadomość uczniów klas młodszych, 

gdzie tylko 83% badanych uznało, że zażywanie wspomnianych środków odurzających niesie za sobą  

duże ryzyko oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (65% odpowiedzi), w opinii których duże ryzyko 

niesie za sobą zażywanie narkotyków. Koniecznym wydaje się rozpoczęcie działań profilaktycznych już 

na wcześniejszym etapie edukacji, gdzie, jak wynika z niniejszych badań, rozmowy na temat 

szkodliwości zażywania dopalaczy prowadzi raptem 70% rodziców/ opiekunów prawnych. Na  odstawie 

przeprowadzonych badań  stwierdzić można, iż po dopalacze sięgają osoby pomiedzy 13-15 rokiem 

życia (średnio 52% repondentów), czyli na końcowym etapie edukacji w szkole podstawowej/klasach 

gimnazjum. W tej grupie wiekowej uczniowie próbują dopalaczy zazwyczaj na wagarach (klasa 

VII,VIII, III gimnazjum: 89% odpowiedzi; 38% odpowiedzi: szkoły ponadpodstawowej) i jest 

to zazwyczaj jednorazowy kontakt (średnio 80% odpowiedzi). 

Ankietowani szkół ponadpodstawowych, którzy przyznali się do zażywania chociażby raz dopalaczy 

proszeni byli o uargumentowanie swojej decyzji, najczęściej na pytanie: "Dlaczego spróbowałeś 
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dopalaczy?" respondenci wskazywali odpowiedź: "z ciekawości" (ponad 80% odpowiedzi). Wśród 

innych odpowiedzi badani wskazywali: nude (38% odpowiedzi),  podniesienie swojej wartości (23% 

odpowiedzi) oraz działanie na złość rodzicom (19% odpowiedzi). 

Do uczniów szkół ponadgimnazjalnych skierowano kwestionariusz rozbudowany o pytania dotyczące 

zażywania narkotyków. W toku niniejszej diagnozy należy stwierdzić, iż respondenci częściej sięgają po 

narkotyki aniżeli dopalacze. Prawie 38% badanych uczniów przyznaje, że przynajmniej raz w życiu 

próbowało substancji uznanej jako narkotyki, prawie 10% badanych próbowało narkotyków ponad rok 

temu, 12% uczniów sięgało po narkotyki chociaż raz w ciągu ostatniego roku, kolejne 16% w ciągu 

ostatniego miesiąca.  

Wiek inicjacji narkotykowej wśród badanych na poziomie szkół ponadpodstawowych wynosi 16-18 lat 

(ponad 70% odpowiedzi), zaś 69% respondentów przyznało, że spróbowało narkotyków tylko raz  

w życiu. Jedynym pytaniem otwartym w kwestionariuszu skierowanym do uczniów 

ponadpodstawowych było pytanie o rodzaj zażywanego narkotyku. Podobnie jak w roku minionym 

najpopularniejszym, zażywanym narkotykiem okazała się marihuana (80% odpowiedzi). Młodzi ludzie, 

jako źródło pochodzenia narkotyków, wskazali najliczniej znajomych (prawie 48% odpowiedzi) oraz 

internet (16% odpowiedzi). Istotnym czynnikiem w kontekscie sięgania po narkotyki po raz piewszy 

wydaje się motywacja. Uczniowie szkół ponadpodstawowych przyznali, iż po narkotyki sięgneli 

głównie z ciekawości (83% badanych) oraz z nudów (23% odpowiedzi), zaś okoliczności zażywania 

tego typu środków odurzających stanowią wakacje (57% odpowiedzi) oraz wagary (21% odpowiedzi).  

Z  przeprowadzonych badań wynika, że tendencję spadkową wykazują trendy dotyczące używanie  

przez uczniów badanej grupy wiekowej "tradycyjnych" narkotyków (heroina, amfetamina etc.), zaś 

zjawisko zażywnia dopalaczy charakteryzuje się dużym potencjałem rozwojowym. W toku niniejszych 

badań widoczna jest skuteczność działań profilaktycznych wśród uczniów VII, VIII i III klas  

gimnazjum w związku z problemem, jaki niosą  za sobą  dopalacze. To właśnie w tej grupie wiekowej 

aż 87% respondentów deklaruje, iż  nie próbowało dopalaczy. 

Skala problemów uzależnień w Mieście była na bieżąco monitorowana, na podstawie danych 

przekazywanych przez placówki oświatowe, jednostki miejskie, Straż Miejską, Policję, Izbę 

Wytrzeźwień i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach. 

Realizatorzy: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  

III.H. Realizacja programu "Bezpieczny  Siódmoklasista" we współpracy z Komendą Miejską Policji 

Odbyła się XVIII edycja kampanii "Bezpieczny Siódmoklasista" zorganizowano w Hali Widowiskowo 

Sportowej w Mysłowicach, zakupiono i rozpowszechniono materiały informacyjne obejmujące edukację  

publiczną, promocję trzeźwości, zdrowego stylu życia i zapobiegania wykluczeniu społecznemu – 

zakupiono koszulki i plecaki z nadrukiem. Programem objęto 420 uczniów (szkoły podstawowe). 
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Zadanie współrealizowane z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Realizatorzy:  Wydział  Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego, 

Komenda Miejska Policji   

 

III.I.  Prowadzenie działań prewencyjno-profilaktycznych obejmujących współpracę Policji  i Straży 

 Miejskiej ze   szkołami. 

W roku 2018 Straż Miejska i Komenda Miejska Policji przy współpracy szkół prowadziły działania 

prewencyjno- profilaktyczne i zrealizowały programy związane  z tematyką narkotyków i dopalaczy: 

� programy edukacyjno - profilaktyczny  pn. „Powiedz NIE” , "Agresja Rówieśnicza" - 

zrealizowane przez Straż Miejską. W ramach zadania zakupiono: projektor i ekran projekcyjny, 

kamizelki odblaskowe,   maskotki oraz worko-plecaki. Programem objęto 893 uczniów 

szkół podstawowych oraz klasy gimnazjalne, 

� program edukacyjno - profilaktyczny „Strażnik trzeźwości” zrealizowany przez Straż Miejską -  

przeznaczony do uczniów szkół ponadpodstawowych. W programie uczestniczyło 203 uczniów,  

� program  "Usłysz - Reaguj" zrealizowany przez Straż Miejską przeznaczony dla Seniorów. 

W programie uczestniczyło - 255 osób, zakupiono mini alarmy osobiste. Komenda Miejska Policji  

przeprowadziła 50 prelekcji dla ok. 1110 uczniów.  Działaniami objęto łącznie 21 placówek 

oświatowych (szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe). 

W ramach działań prewencyjnych: 

� zatrzymano za przestępstwa narkotykowe - 41 osób (w tym 17 na gorącym uczynku), 

� liczba wykrytych przestępstw  z ustawy o narkomanii – 110 tj; 96,5 % 

� liczba wszczętych postępowań o przestępstwa narkotykowe – 45 

� liczba stwierdzonych przestępstw narkotykowych, w tym liczba czynów karalnych popełnionych 

wobec nieletnich – 113/11 

� liczba ujawnionych osób podejrzanych, w tym nieletnich - 41/2 

Realizatorzy:  Straż Miejska i Komenda Miejska Policji. 

 

W 2018 roku na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono środki finansowe 

o łącznej wysokości 1.360.000,00 zł (plan), z tego wydatkowano: 140.435,20 zł  na zadania 

z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz 1.202.994,14 zł na zadania z Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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5.2  Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 

ustanowiony został Uchwałą Nr XLVI/731/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 stycznia 2018 r. 

Nadrzędnym celem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych było 

tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych, zmierzających do ograniczenia 

szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania alkoholu przez mieszkańców miasta 

Mysłowice, w szczególności przez osoby niepełnoletnie. 

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

alkoholu  i członków ich rodzin.  

I.A. Wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych 

służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz  wspomaganie działalności  związanej 

z integracją społeczną osób uzależnionych i ich rodzin. 

Zadania z zakresu wsparcia, działań samopomocowych i integracyjnych służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych prowadziły trzy stowarzyszenia abstynenckie. Zakres działań 

podejmowanych przez stowarzyszenia obejmował  obszar trzeźwościowy, pomocowy,  promowania 

abstynencji i zdrowego stylu życia, współpracy i współdziałania na rzecz i ze społecznością lokalną, 

współpracy z innymi organizacjami i instytucjami. Stowarzyszenia prowadziły zajęcia terapeutyczne dla 

osób uzależnionych i współuzależnionych, stwarzały możliwości spędzania wolnego czasu  

w atmosferze trzeźwości,  organizowały różne formy zajęć psychoterapeutycznych, organizowały 

otwarte spotkania społeczności, zawody sportowe, imprezy promujące trzeźwe obyczaje (ogniska 

integracyjne, spotkania rocznicowe stowarzyszeń, rocznice utrzymania abstynencji członków klubów, 

Ogólnopolski Dzień Trzeźwości, spotkania opłatkowe). 

Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Ogniwo” . W ramach zadania Stowarzyszenie: 

� pełniło dyżury w telefonie zaufania dla osób z problemem alkoholowym - 8 osób, łącznie - 408  

godzin, 

� pełniło dyżury w punkcie konsultacyjno-informacyjnym -  9 osób, łącznie - 102 godziny,  

� zrealizowało zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla młodzieży Zespołu Szkół Specjalnych 

im. Janusza Korczaka w Mysłowicach, zajęcia prowadziło  6 osób  -  48 godzin, 

� zrealizowało warsztaty rehabilitacyjne doskonalące umiejętności radzenia sobie z deficytami 

wynikającymi z uzależnienia dla osób uzależnionych i współuzależnionych  -  42 osób - 120 

godzin, 

� zrealizowano warsztaty  "Tożsamość alkoholowa" - 12 osób - 40 godzin 

� warsztaty "Obraz siebie - realizm i poczucie własnej wartości" - 15 osób - 40 godzin  
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� uczestniczyło w konferencji szkoleniowej” telefon zaufania” - udział 4 osób  

� uczestnictwo w szkoleniu dyżurnych telefonu zaufania - udział 9 osób  

� zorganizowało akcje promujące zdrowy styl życia -  "Dni trzeźwości", "Sierpień miesiącem 

trzeźwości", 2  turnieje  spotkania rocznicowe, okolicznościowe  - 119  uczestników, 

� udział w XXVII Ogólnopolskim Przeglądzie Abstynenckiej Twórczości Artystycznej - 

ZAMCZYSKO 2018   w  mieście Olsztyn k/ Częstochowy - 24 osób   

Stowarzyszenie Klub Abstynentów „GÓRNIK” w Mysłowicach. W ramach zadania Stowarzyszenie: 

� przeprowadziło zajęcia terapeutyczne grupy wsparcia dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych - 52 osób - 128 spotkań -  198 godzin, 

� przeprowadziło warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych - łącznie  

63 godziny, 

� zorganizowało akcje promujące zdrowy styl życia - "Dzień Trzeźwości" dla członków 

stowarzyszenia, udział w "Abstynenckim Forum Turystycznym", w “Zlocie Rodzin 

Abstynenckich", w "Festynie  Abstynenckim w Trójkącie Trzech Cesarzy", obchody XXX -Lecia 

Stowarzyszenia Klubu Abstynentów  GÓRNIK, uroczyste spotkania - 165 osób. W zajęciach 

uczestniczyły - 58 osoby uzależnione i współuzależnionych - członkowie stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Abstynenckiemu „WSPARCIE” . W ramach zadania Stowarzyszenie: 

� prowadziło zajęcia rehabilitacyjne grupowe oraz indywidualne dla osób uzależnionych  

i współ-uzależnionych-  64 osób - 52 spotkań - łącznie 130 godziny, 

� prowadziło warsztaty tematyczne - 13  osób - 12 godzin 

� realizowało działania samopomocowe poprzez prowadzenie punktu konsultacyjno-

informacyjnego w zakresie choroby alkoholowej oraz  uzależnienia od alkoholu - 29 spotkań 

 indywidualnych  - 8 osób - 24  godziny, 

� zorganizowało  3 seminaria tematyczne wyjazdowe dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych - 26 osób -  36 godzin 

� prowadziło grupę wsparcia dla kobiet - 12 osób – 26 spotkań -  łącznie 26 godzin, 

� zorganizowało akcję promującą zdrowy styl życia przy współpracy Szkoły Podstawowej 

Sportowej - pn. "Dni Trzeźwości", ponadto stowarzyszenie zorganizowało zajęcia 

integracyjno-rocznicowe, wyjazdy  integracyjne, uroczyste spotkania, rocznice abstynenckie 

członków stowarzyszenia brało udział: w "Festynie Abstynenckim w Trójkącie Trzech Cesarzy",  

w obchodach XXX - Lecia Stowarzyszenia Klubu Abstynentów GÓRNIK,  w "XXV Familijnym 

Festynie Świętojańskim na trzeźwo". W zajęciach uczestniczyło 26 osób uzależnionych i współ-

uzależnionych. Realizatorzy: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - podmioty wyłonione  

w drodze konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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I.B. Organizacja obozów terapeutycznych, prowadzonych według określonego programu 

terapeutycznego dla mieszkańców Mysłowic uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin jako 

wspomaganie procesu rehabilitacji. 

Wyjazdy osób uzależnionych wraz z rodzinami stanowiły cenną formę motywowania i pogłębiania 

całorocznej pracy nad polepszaniem relacji w rodzinach z problemem alkoholowym. Stowarzyszenia 

abstynenckie zorganizowały trzy obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin: 

� w miejscowości Dubicze Cerkiewne, w terminie od 14 do 28 lipca 2018 r., dla 15 osób 

ze Stowarzyszenia Rodzin  Abstynenckich „OGNIWO” w Mysłowicach.  Obóz  obejmował  70 

godzin zajęć  terapeutycznych oraz 27 godzin  zajęć  o charakterze integracyjno - sportowym. 

Odbyły się 2 wycieczki  całodniowe oraz  3 wycieczki krajoznawcze. 

� w miejscowości Bartkowa k/Gródka n. Dunajcem, w terminie od 23 lipca do 27 lipca 2018 r., 

dla 20 osób ze Stowarzyszenia Klubu Abstynentów "GÓRNIK" w Mysłowicach. Obóz 

obejmował 60 godzin  zajęć o charakterze terapeutycznym grupowych oraz konsultacji 

indywidualnych. W czasie wolnym  odbyły się zajęcia sportowe i wycieczki rowerowe oraz 

ogniska. 

� w miejscowości Polańczyk, w terminie od 2 do 14 lipca 2018 r. dla 15 osób ze Stowarzyszenia 

Trzeźwościowo - Abstynenckiego „WSPARCIE” w Mysłowicach. Obóz obejmował 60 godzin 

zajęć o charakterze terapeutycznym, psychoedukacyjnym i integracyjnym. W czasie wolnym 

od zajęć zorganizowano wycieczki, zrealizowano zajęcia sportowe, konkursy, wycieczki, 

ogniska oraz rajd samochodami terenowymi. 

Realizatorzy: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - podmioty wyłonione w drodze konkursu 

w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

I.C.  Realizacja programów profilaktyczno - terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie 

Śledczym w tym prowadzenie różnych form zajęć uwzględniających elementy programów 

profilaktycznych  i terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania  uzależnieniom. 

W 2018 roku kontynuowano realizację programu profilaktyczno-terapeutycznego dla osób 

ze stwierdzonym problemem alkoholowym osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach. Zadanie 

realizowało Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej Profilaktyki "ZMIANA" Mikołów.    

W ramach zadania przeprowadzono: 

� zajęcia z zakresu autodiagnozy problemu stosowania środków psychoaktywnych skierowane 

do grupy 40 osadzonych dorosłych i młodocianych - 8 spotkań po 4 godziny - 32 godziny, 
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� zajęcia edukacyjne na temat negatywnych skutków stosowania alkoholu, dróg i możliwości 

leczenia  choroby  alkoholowej skierowane do grupy 40 osadzonych - 8 spotkań 

po 4 godziny - 32 godziny,  

� warsztaty informacyjno - edukacyjne dla osób z problemem stosowania środków 

psychoaktywnych w formach złożonych (alkohol, środki odurzające i psychotropowe) 

skierowane do grupy 40  osadzonych - 8 spotkań - 32 godziny, 

� zajęcia edukacyjne na temat mechanizmów uzależnienia od alkoholu i czynników sprzyjających 

rozwojowi choroby  alkoholowej skierowane do grupy 40 osadzonych - 8 spotkań po 4 godziny - 

32 godziny, 

� zajęcia warsztatowo-edukacyjne dla osób alkoholizujących się, stosujących przemoc domową, 

skierowane do grupy 40 osadzonych - 8 spotkań po 4 godziny - 32 godziny, 

� zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób, które zostały skazane za prowadzenie pojazdów 

po użyciu/spożyciu alkoholu skierowane do grupy 10 osadzonych 8 spotkań po 4 godziny - 32 

godziny, 

� zajęcia edukacyjne na temat technik wykrywania środków psychoaktywnych, identyfikacji 

objawów i stanu odurzenia oraz metod pracy z osobami uzależnionymi skierowane do 15 

funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Mysłowicach (2 godziny). 

Łącznie objęto oddziaływaniem 225 adresatów zadania, z czego 15  stanowili funkcjonariusze Służby 

Więziennej. Zajęcia z zakresu terapii profilaktyki uzależnień przeprowadzono z 210 osadzonymi, 

u których w wywiadach stwierdzono zagrożenia wynikające z niekontrolowanego stosowania środków 

psychoaktywnych. Z wymienionymi grupami osób zrealizowano łącznie 194 godzin edukacyjno-

informacyjno-terapeutycznych, prowadzonych przez specjalistę psychiatrii uzależnień.  

Realizator: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu, w ramach 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej 

i prawnej,  a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

II.A.  Dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mysłowicach w obszarze 

 pomocy osobom rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie. 

Zadanie realizował Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach MOPS, w ramach którego 

funkcjonował Zespół ds. procedury "Niebieskiej Karty" skupiający liderów grup roboczych, 

powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład 

grup roboczych wchodzili przedstawiciele MOPS, Prokuratury, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, 

Komendy Miejskiej Policji, placówek oświatowych i ochrony zdrowia, Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
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W ramach procedury "Niebieskie Karty" rozpatrywano łącznie 347 spraw, w tym w roku 2018 założono 

227 "Niebieskich Kart". Grupy robocze Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2018 łącznie zrealizowały 

814 spotkań.  

Stwierdzono występowanie następujących rodzajów przemocy: 

� fizyczna - 373,  

� psychiczna - 330,  

� seksualna - 7,  

� ekonomiczna - 5,  

� zaniedbanie - 4,  

� inna - 98. 

Przemoc współwystępująca z następującymi problemami: 

� z alkoholizmem - 257 rodzin 

� z używaniem środków psychoaktywnych - 23 rodziny 

� z problemami opiekuńczo - wychowawczymi - 15 rodzin 

� z chorobą psychiczną - 18 rodzin. 

� z niepełnosprawnością - 21 rodzin 

Do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach poradnictwa specjalistycznego w warunkach 

ambulatoryjnych (psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i prawnego) łącznie zgłosiło się 293 

osób (w tym 150 osób z problemem alkoholowym), którym udzielono łącznie 1509 porad w tym: 

� 717 porad psychologicznych, 

� 254 porad pedagogicznych,  

� 42 porady socjalne, 

� 496 porad prawnych. 

W ramach prowadzenia poradnictwa specjalistycznego dla mieszkanek Hostelu OIK korzystających 

ze schronienia z powodu sytuacji kryzysowych skorzystało: 16 rodzin w tym: 35 osób w tym: 16 kobiet 

oraz 19 dzieci. W ramach działań psycho-edukacyjnych dla kobiet krzywdzonych w rodzinie 

z rozpoznanym  współuzależnieniem od alkoholu (grupa wsparcia kobiet, grupa psychologiczna) 

udzielono : 

� 30 porad w warunkach grupy psycho-edukacyjnej, w której uczestniczyło 14 kobiet 

� 14 spotkań w ramach grupy wsparcia, w której uczestniczyło 10 kobiet. 

W ramach wizyt środowiskowych i poradnictwa w OIK dla osób z zagrożeniami suicydalnymi, 

uwarunkowanymi m. in. uzależnieniem od alkoholu przeprowadzono 63 wizyty środowiskowe w tym:  

32 u osób z zagrożeniami suicydalnymi. 
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W ramach rozpowszechniania informacji dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 

przeciwdziałania przemocy, w tym z problemem alkoholowym. Przeprowadzono konferencję 

szkoleniową pod hasłem "Wiedza i odpowiedzialność początkiem zmiany   

w rodzinie  dotkniętej przemocą" w dniu 12 czerwca 2018 r. - uczestnikami było 150 osób, rozdano 300 

sztuk ulotek wydanych przez PARPA.  Przeprowadzono program  Korekcyjno - edukacyjny 

dla sprawców przemocy w rodzinie, na którym rozdano plakaty i ulotki w ilości 285 sztuk. Pakiet 

materiałów o zjawisku przemocy wydany przez PAPRA w ilości 300 sztuk rozdano pracownikom 

socjalnym oraz ośrodkom wsparcia MOPS. Razem rozdano 885 sztuk ulotek i broszur. Realizator:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

II.B.    Dofinansowanie prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach wsparcia dziennego dzieciom 

z terenu Mysłowic. 

W 2018 r. na terenie miasta działały trzy placówki wsparcia dziennego na 85 miejsc: 

1.  Ośrodek Profilaktyczno - Terapeutyczny „Szansa” ul. Robotnicza 6, 

2.  Świetlica św. Faustyny ul. Świerczyny 1, 

3.  Świetlica Terapeutyczna ul. Ziętka 25 

Podmioty prowadzące świetlice: 

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mysłowicach, 

2. Rzymskokatolicka Parafia św. Krzyża w Mysłowicach, 

3. Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina w Lędzinach.   

Placówki działały w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zapewniając 

dzieciom i młodzieży: 

� pomoc w nauce, 

� pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych , rówieśniczych, osobistych, 

� organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, 

� dożywianie, 

� wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć, środki dydaktyczne, programy multimedialne. 

Wychowawcy i specjaliści zatrudnieni w placówkach współpracowali i wspierali rodziny i opiekunów 

prawnych dzieci, utrzymywali kontakt ze szkołami, wychowawcami, pedagogami i psychologami 

szkolnymi, kuratorami i pracownikami MOPS w celu rozwiązywania problemów rodzinnych dzieci i ich 

opiekunów. 

W każdej świetlicy zajęcia prowadzone były 5 dni w tygodniu, 4 godziny dziennie. Łącznie z zajęć 

skorzystało 75 osób, w tym 40 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. W placówkach zrealizowano 

programy profilaktyczne z zakresu zapobiegania uzależnieniom: "Dobrze, że jesteś! Znajdź rozwiązanie 

- nie pij!", "Myśl o Tobie. Wyrażamy uczucia, kształtujemy emocje" "Poczucie własnej wartości - 
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adekwatna samoocena", "Tolerować - pobłażyć czy rozumieć", "Mała- wielka złość-Jak z tym żyć". 

Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - podmioty wyłonione w drodze konkursu w ramach 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów  alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

III A. Realizowanie programów profilaktycznych i zajęć warsztatowych w placówkach oświatowych 

adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców w tym: programy rekomendowane 

w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji  zdrowia psychicznego, inne 

programy sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży, programy 

realizowane w ramach szkolnych programów wychowawczych. 

Działania o charakterze profilaktycznym związane z realizacją programów z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom,  skierowane do uczniów szkół podstawowych w tym klas gimnazjalnych oraz 

ponadpodstawowych prowadziły: 

� Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Katowicach, ul. Barbary 17 -

zrealizowało program sprzyjający kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci  

i młodzieży, skierowany do uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych. W ramach programu 

przeprowadzono warsztaty edukacyjno-profilaktyczne pn. Jestem Świadomy nie ryzykuję". 

Podczas warsztatów  udostępniano  alko i narkogogle,  dzięki którym uczniowie mogli 

zobaczyć świat z perspektywy osoby  będącej  pod  wpływem  alkoholu  i  narkotyków  

oraz skorzystać z pomiaru stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Adresatom 

programu dostarczono  informacji na temat zagrożeń wynikających ze pożywania tytoniu, 

alkoholu, narkotyków, kreowano asertywne postawy w stosunku do eksperymentowania 

z substancjami psychoaktywnymi, wzmacniano postawy prozdrowotne i udzielano informacji 

o formach wsparcia na terenie miasta. 3 grudnia 2018 r. zorganizowano konferencję 

podsumowującą program z udziałem uczniów i nauczycieli z mysłowickich szkół. Program 

zrealizowano w 17 szkołach podstawowych - klasy VII warsztaty edukacyjno – profilaktyczne 

przeprowadzono - w 33 klasach, liczba uczestników - 612 uczniów. Program współrealizowany 

z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii. 

� Fundacja YAQ PROJEKT Pracownia Rozwoju Społecznego – Woźniki, Czarny Las 17 -  

zrealizowała  program rekomendowany "Archipelag Skarbów" wpisany do systemu 

rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, skierowany 

do uczniów, nauczycieli i rodziców szkół gimnazjalnych. Program, oparty na modelu 

profilaktyki zintegrowanej, obejmował zagadnienia związane z profilaktyka korzystania 

z substancji psychoaktywnych, wychowaniem ku miłości  i odpowiedzialności za swoją 
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seksualność, profilaktyką ciąż nastolatek i profilaktyką HIV/AIDS, profilaktyką przemocy. 

Programem objęto 7 szkół – klasy VIII (SZ.P.- 4, SZ.P.- 7, SZ.P.- 10, SZ.P.- 13, SZ.P.- 15, SZ.P.- 

16., Szkoła Podstawowa Sportowa).liczba uczestników - 342 uczniów, 171 nauczycieli, 85 

rodziców. 

� Fundacja YAQ PROJEKT Pracownia Rozwoju Społecznego – Woźniki, Czarny Las 17 - 

zrealizowała  program profilaktyki zintegrowanej "CUDER". Program autorski posiada 

rekomendację Instytutu Profilaktyki  Zintegrowanej.   Program "CUDER"  wspiera    szkolny    

program   wychowawczy zgodnie z założeniami profilaktyki zintegrowanej. Spełnia wymogi 

Ministerstwa Edukacji w zakresie kształcenia  postaw i wychowania do wartości odwołując się 

do modeli zrównoważonego rozwoju. Program był działaniem wspomagającym wychowanie, 

wzmacniającym kluczowe czynniki chroniące. Pozwolił ograniczyć zachowanie ryzykowne 

w szerokim zakresie profilaktyki uzależnień: od korzystania z alkoholu, narkotyków, dopalaczy, 

uzależnień behawioralnych związanych z hazardem oraz korzystaniem z internetu, poprzez 

ograniczanie agresji rówieśniczej. Przyczynił się do zwiększenia bezpieczeństwa i dobrej 

atmosfery w szkole, miał również pozytywny wpływ na jakość realizacji ze światem dorosłych - 

rodzicami i nauczycielami. Przeprowadzono 3 edycje programu, objęto 2 szkoły – klasy IV - 

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 oraz Zespół Szkół Specjalnych. Liczba uczestników - 146 

uczniów, 60 nauczycieli, 7 rodziców. Program współrealizowany z Miejskim Programem 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

� Fundacja YAQ PROJEKT Pracownia Rozwoju Społecznego – Woźniki, Czarny Las 17 - 

zrealizowała  program profilaktyczny "Ratownicy Marzeń".  Program autorski, oddziaływał 

w obszarze profilaktyki korzystania z substancji psychoaktywnych oraz wzmocnił kluczowe 

czynniki chroniące. Model wychowawczy zastosowany w programie odwoływał się do świata 

wartości młodego człowieka,  wzmacniał motywację do rozwoju osobistego, budowania 

trwałych, pogłębionych więzi  międzyludzkich  oraz wzmocnił pozytywne 

przekonania normatywne sprzyjające podejmowaniu odpowiednich ról społecznych. Program 

poruszał szeroki zakres tematów istotnych z punktu widzenia nastolatka. Wyniki badań 

zawierające opinie młodzieży oraz ogólny odbiór trenerów wskazują na to, że zajęcia spełniły 

zadanie profilaktyczne, oraz mogły również odnieść pozytywny skutek jako element wczesnej 

interwencji wobec osób, które deklarowały w ankietach diagnostycznych zażywanie  

narkotyków.  Ewaluacja programu wskazuje również, że zastosowana metodyka pracy 

polegająca na  budowaniu dialogu z młodzieżą poprzez pracę w grupach, odwołuje 

się do osobistego doświadczenia trenerów. Praca na emocjach uczestników była bardzo pomocna 

przy realizacji zakładanych celów. Czynnikiem wspomagającym było zastosowanie technik 
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audiowizualnych oraz korzystanie z  multimediów. Przeprowadzono 5 edycji zajęć 

programowych w szkołach ponadpodstawowych w klasach II i III  licealnych oraz w klasach II i 

III technikum: Liceum Ogólnokształcące Nr II, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Centrum  

Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Liczba uczestników - 285 uczniów. 

� Placówki oświatowe - realizowały działania profilaktyczne w ramach statutowej działalności.  

W treściach szkolnych programów profilaktyki były omawiane zagadnienia odnoszące 

się do zapobiegania  zachowaniom ryzykownym, wynikającym ze spożywania alkoholu, 

przeciwdziałania agresji i przemocy, budowania prawidłowych relacji oraz radzenia sobie 

w sytuacjach trudnych. Działania szkół skierowane były również na udzielanie pomocy 

i wsparcia uczniom z problemami  emocjonalnymi oraz ich rodzinom. Porady, rozmowy, 

konsultacje i spotkania prowadzone były przez pedagogów i psychologów szkolnych w formie 

zajęć w klasach, rozmów z rodzicami, indywidualnych spotkań i zajęć w zależności od potrzeb 

uczniów, współpracy z instytucjami wspierającymi rodzinę. Przykładowe programy, zajęcia 

profilaktyczne i warsztatowe realizowane w szkołach, z zakresu profilaktyki uniwersalnej: 

- "Antitabacco" 

- "Co to jest uzależnienie" 

- "Nie zmarnuj życia" 

- "Świat u stóp" 

- "Spójrz  Inaczej" 

-"Stres, depresja" 

-"Stop koksom" 

- "Używki a prawo" 

-"Profilaktyka w ramach zdrowia fizycznego a psychicznego" 

- "Bezpieczeństwo w sieci" 

- "Bizu To My" 

-"Zagrożenia współczesnego świata- uzależnienia związane z internetem, 

siecioholizm, infoholizm" 

  

Realizatorzy: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - podmioty wykonujące zadania w ramach ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Placówki oświatowe. 

III.B. Dofinansowanie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programu 

profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w formie obozu lub kolonii poza 

miejscem zamieszkania. 

Organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego były:   



 - 97 - 

� ZHP Komenda Śląskiej Chorągwi Komenda Hufca Mysłowice - wakacje w Gdańsku - 53 

uczestników, 

� Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach- wakacje 

w Kucabach - 27 uczestników, 

� Stowarzyszenie Społeczno Kulturalno Sportowe Silesia - wakacje w Jarosławcu - 20 

uczestników, 

� Fundacja "Sport i Edukacja" - wakacje w Zawoi - 16 uczestników, 

� Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Miejski Mysłowice - wakacje w Wiśle - 40 

uczestników, 

� Roan Fight Club Mysłowice  - wakacje w Szczytnie - 27 uczestników, 

� MUKS "Siódemka" Mysłowice - wakacje  w Stepnicy - 25 uczestników, 

� KS Lechia 06 Mysłowice - wakacje w Skarżysku Kamiennej - 20 uczestników 

Łączna liczba uczestników letniego wypoczynku wyniosła 228 uczniów. Zadanie zrealizowane 

równolegle z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Realizatorzy: Wydział Edukacji - 

podmioty wyłonione w drodze konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

III.C. Dofinansowanie wakacji dla najuboższych dzieci ze środowisk zagrożonych problemem 

uzależnień  z realizacją programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. 

W roku 2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach działalności prowadzonej na rzecz dzieci 

i młodzieży ze środowisk najuboższych, zlecił organizację wyjazdowej formy wypoczynku dla 40 

uczestników z rodzin dysfunkcyjnych. Organizatorem kolonii w miejscowości Wisła dla dzieci 

i młodzieży było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Uczestnikami kolonii byli uczniowie szkół 

podstawowych: 1,2,7,9, oraz uczniowie Zespołu Szkół Sportowych. Zadanie zrealizowane równolegle 

z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Realizatorzy: Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  - podmiot wyłoniony w drodze konkursu w ramach ustawy  o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

III.D. Organizowanie i rozwijanie działalności pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży ze środowisk 

zagrożonych problemem alkoholowym - prowadzenie świetlic profilaktycznych działających na bazie 

świetlic szkolnych zapewniających udział w programach opiekuńczo wychowawczych 

i profilaktycznych, rozwój   zainteresowań,  wyżywienie, materiały potrzebne do zajęć. 

W ramach działań pozalekcyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży funkcjonowały świetlice 

profilaktyczne, w których realizowane były zajęcia i programy edukacyjno – profilaktyczne: Szkoła 

Podstawowa nr 1,  Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa Sportowa, 
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ZSzP 1 - Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Zespół Szkół Specjalnych, Szkoła 

Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 10, ZSzP 3 - Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa 

nr 13, Szkoła Podstawowa nr 14,  Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 16, ZSzP 4 - Szkoła 

Podstawowa nr 17. 

Na bazie świetlic szkolnych działało 18 grup profilaktycznych, realizujących programy edukacyjno - 

profilaktyczne, którymi objęto 494 uczniów. 

Zajęcia przez cały rok prowadzili nauczyciele i pedagodzy w/w placówek szkolnych. W ramach zadania 

sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS, składki na fundusz pracy. Zakupiono materiały 

do prowadzenia zajęć profilaktycznych, przeznaczono środki na żywność dla dzieci uczęszczających 

na zajęcia świetlic profilaktycznych, zorganizowano wycieczki wyjazdowe, wyjścia do kina. 

Realizatorzy:  Wydział Edukacji - Placówki oświatowe. 

Tabela 67 Zestawienie zajęć w ramach profilaktyki antyalkoholowej 

Tygodniowy czas pracy  

w  świetlicy 

 

Tygodniowa liczba 

wypracowanych godzin 

 

Średnia miesięczna 

liczba wypracowanych 

godzin 

 

Ogółem liczba 

wypracowanych godzin 

od IV-XII 2018 

 

5 121,07 509,9 2469 

Liczba grup 

profilaktycznych 

 

Liczba dzieci biorących 

udział w zajęciach 

 

 Liczba dzieci 

uczestniczących w 

programach 

świetlicowych 

korzystająca z działań na 

rzecz dożywiania 

 

 Liczba osób pracująca 

w świetlicy  

 

20 494 494 83 

programy profilaktyczne 

przeprowadzone w 

świetlicach  w 

miesiącach IV-XII 2018  

 

   SP 1 - "Wszyscy razem",SP2 - "Szkolne skrzaty", SP 3 - "Dobrze że jesteś 

- uwierz w siebie", SPSport - "Ja i świat wokół mnie", SP 6 - "Ja i inni - 

Zawsze razem", SP7- "Droga", "Siódemeczka", ZSSpec - program 

socjoterapeutyczny, SP  9 - program świetlicy wychowawczo - 

profilaktycznej, SP 10- "Żyj zdrowo i bezpiecznie", SP 11- program 

socjoterapeutyczny, SP 13 - "Teraz my", "Szczęśliwa trzynastka", SP 14 - 
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"Szkolna dziupla", SP 15 - "Czego ludzie szukają w krainie ETOH", SP 16 - 

"Świat dziecka", "Daj sobie szansę", SP 17"Szansa". 

 

Źródło: Wydział Zdrowia 

 

III.E. Organizacja, współorganizowanie i dofinansowanie imprez, zawodów sportowych, 

przedsięwzięć promujących zdrowie i propagujących trzeźwe obyczaje z wykorzystaniem plakatów, 

ulotek, informatorów dla mieszkańców o treściach profilaktycznych dotyczących profilaktyki 

alkoholowej i innych zachowań ryzykownych.  

W ramach przedsięwzięć promujących zdrowie i propagujących trzeźwe obyczaje zrealizowano projekty 

profilaktyczne, imprezy i zawody sportowe. Organizatorem tych działań były: 

� Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "OGNIWO" w Mysłowicach, które zrealizowało 

"V Festyn  Abstynencki   w Trójkącie Trzech Cesarzy" – w ramach zadania zorganizowano 

rajd rowerowy, imprezę integracyjną propagującą zdrowy i trzeźwy styl życia, zdrową 

rywalizację i aktywny wypoczynek  z konkursem  wiedzy o problemach uzależnień i ruchu 

abstynenckim, zawodami i konkurencjami  sportowymi. W festynie uczestniczyło ponad 170 

osób, członków stowarzyszeń abstynenckich mieszkańców Mysłowic, Jaworzna i Sosnowca, 

wraz z rodzinami. Poprzez realizację kolejnego już 5-ego festynu zmieniła się  świadomość 

społeczności lokalnej nt. problematyki uzależnień a przede wszystkim wzrosła liczba 

mieszkańców spoza ruchu abstynenckiego uczestnicząca czynnie 

 w festynie. 

� Stowarzyszenie Klub Abstynentów "GÓRNIK" w Mysłowicach obchodziło  XXX lecie 

powstania Stowarzyszenia. Zadanie obejmowało integrację mysłowickiego środowiska 

abstynenckiego (3 stowarzyszenia).  W obchodach uczestniczyło ok. 70 osób. 

� Mysłowicki Ośrodek Kultury – zrealizował: IX edycję Ekumenicznego Koncertu "Bądź jak 

Jezus" w Parku Słupna. Wykonawcami koncertu byli Pathlife, 12 Kamieni Poison, Mate.O-

Płecha - Kilkewicz - Kowalczyk, Adam Bubik, Britt Nicole i For King&Country. 

Rozpropagowano materiały informacyjno-edukacyjne o treściach profilaktycznych dotyczących 

profilaktyki alkoholowej – 2.500 sztuk. Programem objęto ok. 6.000 osób, Tour de Pologne 

Mysłowice, Kosztowy - Rynek. Wykonawcy byli: DJ D (muzyka mechaniczna), Kuba 

Radwański (pokazy kuglarskie). Rozpropagowano materiały informacyjno-edukacyjne  

o treściach profilaktycznych dotyczącej profilaktyki alkoholowej - 250 sztuk. Programem objęto 

ok. 300 osób. Mikołaj w MOK-u. MOK, sala widowiskowa Mysłowice. Wykonawcami byli 
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uczniowie Szkoły Podstawowej Sportowej pn. "Książę szuka żony jak szalony", instruktorzy 

MOK. Rozpropagowano materiały informacyjno-edukacyjne o treściach  profilaktycznych 

dotyczącej profilaktyki alkoholowej - 150 sztuk, Programem objęto 110 osób. Świąteczne 

warsztaty Rodzinne, filie Mysłowickiego Ośrodka Kultury: Wykonawcami byli Instruktorzy 

Mysłowickiego Ośrodka Kultury (koszt materiałów). MOK - Brzezinka - warsztaty: "Bogactwo 

wianków  świątecznych", "Szyszkowe skrzaty i ozdoby z szyszek", MOK- Brzęczkowice - 

"Bombki koronkowe,  bombki przestrzenne przeźroczyste, bombki ozdobione koralikami". 

Dla dzieci ozdoby z szyszek, aniołki, mini choinki z papieru lub filcu. MOK - Morgi- Bombki 

przestrzenne i posrebrzane, zdobienie akrylowych bombek - medalionów. MOK- Janów - 

"Rodzinne warsztat bibułkarstwa i decoupage", MOK-Krasowy - "Fabryka dEKOracji", MOK - 

Wesoła - "Świąteczne anioły", MOK - Mysłowice, ul. Grunwaldzka - dekoracje domu 

na święta. Rozpropagowano materiały informacyjno-edukacyjne o treściach profilaktycznych 

dotyczącej profilaktyki alkoholowej - 50 sztuk, [rogramem objęto 220 osób. 

� Festyny Rodzinne: Brzęczkowice, Ławki - zespół De Facto, F.H.MIKA, Morgi- Jacek  Kierok,  

zespół Holy  Noiz,  Bończyk - Gminna Orkiestra Deta z Chełmu Śląskiego, kabaretowo 

biesiadny zespół Kuzyn-Mix,  prowadzenie DJ, Brzezinka - Happy Big Band, zespół 

"Bez Nazwy", Janów - Happy big band".  Rozpropagowano materiały informacyjno-

edukacyjne o treściach  profilaktycznych dotyczącej  profilaktyki alkoholowej - 800 

sztuk. Programem objęto 2.800 osób.  

Miejska Biblioteka  Publiczna - zorganizowała: 

� Autorskie warsztaty tworzenia komiksu - Zbigniew Mastenak - pisarz, dziennikarz, scenarzysta 

filmowy i autor komiksów, 

� Spotkanie autorskie z Barbarą Wicher - autorka książek dla dzieci 

i młodzieży, pisarka i tłumaczka  języka francuskiego,  

� "Tulisiowe zabawy, ale też ważne sprawy" - dwa spektakle edukacyjno - profilaktyczne - Teatr 

Edukacyjnego GABI ART z Chorzowa, 

� "Mikołajkowa niespodzianka" - spektakl  teatralny oraz zabawa ze św. Mikołajem- Studio 

Teatralne KRAK ART z Krakowa, 

� "Laboratorium życia"-  dwa spektakle profilaktyczne poruszające problem zażywania dopalaczy 

i picia alkoholu - Teatr Edukacji i Profilaktyki z Krakowa. 

Głównym celem tych działań było zapobieganie uzależnieniom i innym destrukcyjnym zachowaniom       

oraz nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci i młodzieży poprzez wspieranie prawidłowego rozwoju   

i rozwijanie umiejętności psychospołecznych, kluczowych dla tego okresu rozwojowego. Spektakle      

profilaktyczne oraz spotkania autorskie, jakie Biblioteka zorganizowała dla dzieci i młodzieży w 2018 r.          
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miały za zadanie nauczyć ich podejmowania świadomych decyzji, opartych na wiedzy i zrozumieniu  

problemu, pomóc wzmocnić wiarę w siebie i poczucie własnej wartości, ukierunkować dziecko w jego     

dążeniach i nauczyć poszanowania dla potrzeb drugiego człowieka z jednoczesnym poszanowaniem 

własnych praw. Zakupiono  dla poszczególnych filii bibliotecznych książki, podejmujące problem 

alkoholizmu i walki z uzależnieniem, wskazujące pozytywne postawy zachowania w różnych 

sytuacjach, pomocne będą przy organizacji zajęć i spotkań profilaktycznych w przyszłości. 

Praca z odpowiednio dobraną literaturą umożliwi skuteczną walkę z patologią i uzależnieniem wśród 

dzieci i młodzieży. Liczba  uczestników - 302 osoby. Realizatorzy:  Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych - podmioty wyłonione w drodze konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku 

publicznego 

i o wolontariacie; Kancelaria Prezydenta - Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna. 

III.F. Prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych, zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi oraz profilaktyki  zachowań 

ryzykownych i promocji zdrowia.   

W ramach działań edukacyjnych z zakresu wiedzy o substancjach psychoaktywnych i zagrożeniach 

uzależnieniami oraz działań promujących zdrowie prowadzono akcje informacyjno-edukacyjne, 

rozpowszechniano materiały i realizowano kampanie profilaktyczne: 

� ogólnopolska Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" – miasto przystąpiło do XVIII edycji 

kampanii realizowanej przez Stowarzyszenie Pracodawców i Dziennikarzy Radiowych 

z Poznania. Program skierowany był do uczniów szkół podstawowych. Do projektu przystąpiło 

16 szkół. W 2018 r. kampania miała na celu zachęcać uczniów do wartościowego spędzenia 

wolnego czasu. W ramach konkursu uczniowie wykonywali prace plastyczne pn. "Autoportret" 

oraz literackie pn. "Napisz do nas list". Uczniowie 7 szkół z Mysłowic otrzymali wyróżnienia, 

wyłoniono 18 laureatów. Wyróżnieni otrzymali nagrody. W ramach kampanii zakupiono 

materiały:   

- karty pracy dla dzieci – 3600 sztuk, 

- ulotki profilaktyczne, konkursowe, edukacyjne - 1800 sztuk, 

- zakładki do książki - 800 sztuk, 

- scenariusz do zajęć dla nauczycieli - 16 sztuk, 

- certyfikaty dla nauczycieli i pedagogów  - 60 sztuk 

- zestaw plakatów profilaktycznych - 64 sztuki, 

- dyplomy - 200 sztuk 

- gadżet - naklejka z kalendarzem - 400 sztuk 

- informator o kampanii. 
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� XVIII edycja kampanii "Bezpieczny Siódmoklasista" zorganizowana w Hali Widowiskowo 

Sportowej w Mysłowicach. Zakupiono i rozpowszechniono materiały informacyjne obejmujące 

edukację publiczną, promocję trzeźwości, zdrowego stylu życia i zapobiegania wykluczeniu 

społecznemu – koszulki i plecaki z nadrukiem. Programem objęto 420 uczniów (szkoły 

podstawowe).  

�  

Zadanie współrealizowane z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii: 

� programy edukacyjno - profilaktyczne  pn. „Powiedz NIE” , "Agresja Rówieśnicza" - 

zrealizowane przez Straż Miejską w ramach zadania zakupiono: projektor i ekran projekcyjny, 

kamizelki odblaskowe,  maskotki oraz worko-plecaki. Programem objęto 893 uczniów szkół 

podstawowych i klasach gimnazjalnych. 

� program edukacyjno - profilaktyczny „Strażnik trzeźwości” zrealizowany przez Straż Miejską -  

przeznaczony do uczniów szkół ponadpodstawowych. W programie uczestniczyło 203 uczniów, 

� program  "Usłysz - Reaguj" zrealizowany przez Straż Miejską przeznaczony dla Seniorów. 

W programie uczestniczyło - 255 osób, zakupiono mini alarmy osobiste. Realizatorzy: Wydział 

Zdrowia i Spraw Społecznych - Placówki oświatowe, Straż Miejska, Wydział Bezpieczeństwa 

Publicznego i Reagowania Kryzysowego. 

III.G.  Diagnozowanie i monitorowanie skali problemów alkoholowych na terenie miasta w tym: 

przeprowadzenie  badań dotyczących lokalnych zagrożeń społecznych i problematyki uzależnień 

(diagnoza) oraz gromadzenie i opracowanie danych umożliwiających analizę aktualnego stanu 

problemów. 

Na podstawie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Śląskim, mające na celu m.in. wymianę 

informacji, inicjowanie, wspieranie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć, programów, inicjatyw  

i rozwiązań w obszarze pomocy społecznej w roku 2018 zlecono przeprowadzenie badań ankietowych 

wśród uczniów  podstawowych i ponadpodstawowych. Łącznie kwestionariuszy, w formie ankiety  

elektronicznej, skierowano do  ponad 3600 respondentów, zwrotnie otrzymano 2216 ankiet  w tym: 

1094 od uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI), 754 uczniów szkół podstawowych (klasy 

VII,VIII, II gimnazjum), 368 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  Wyniki diagnozy przedstawiono 

w następujących kategoriach. 

Częstotliwość spożywania alkoholu: 

� wśród uczniów szkół podstawowych w klasach IV-VI - 88% zadeklarowało, że nigdy 

nie spożywało napojów alkoholowych, 8% zapewniało, iż po alkohol sięgało tylko raz w życiu, 

do picia alkoholu przynajmniej raz w  ciągu ostatniego miesiąca przyznało się kilkoro uczniów - 

ponad 1%, do picia alkoholu przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku  niespełna 3%, 
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� Wśród uczniów szkół podstawowych w klasach VII, VIII, oraz II gimnazjum - 34 % 

zadeklarowało, że nigdy nie spożywało napojów alkoholowych,  38%  zapewniało, iż po  alkohol 

sięgało tylko raz w życiu, do picia alkoholu  przynajmniej raz w  ciągu ostatniego miesiąca oraz 

przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku niespełna  14 %, 

� w szkołach ponadpodstawowych 12 % zadeklarowało, że nigdy nie  spożywało napojów 

alkoholowych,  63% przyznało, że piło alkohol  przynajmniej raz w  ciągu ostatniego 

miesiąca oraz przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku niespełna  21 %. 

 

Tabela 68 Spożywanie alkoholu wśród uczniów szkół w Mysłowicach 

 

Spożywanie napojów alkoholowych (doświadczenie z alkoholem) wśród uczniów szkół w 

Mysłowicach: 

 

szkoły 2007 r. 2008 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2017 

r. 

2018 

r. 

podstawowa 11% 9% 5% 16% 5% 14% 17% 3% 25% 12% 

gimnazjalna 52% 46% 39% 36% 18% 47% 54% 56% 62% 66% 

ponadgimnazjalna 76% 76% 60% 53% 66% 88% 81% 73% 86% 88% 

Źródło: Wydział Zdrowia 

Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że coraz więcej młodych ludzi sięga po alkohol, alkohol jest 

najbardziej rozpowszechnionym środkiem psychoaktywnym wśród dzieci i młodzieży, kontakt 

i częstotliwość spożywania napojów alkoholowych wzrasta wraz z wiekiem liczba uczniów sięgających 

po napoje alkoholowe rośnie, zarówno w szkołach  podstawowych, jak i ponadpodstawowych. 

Rodzaj spożywanych substancji alkoholowych: 

� uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI jako najpopularniejszy, spożywany w ostatnim 

miesiącu alkohol  wskazali piwo (35 %), drinki (9 %), wino ( 6 %), wódka (5%), 

� uczniowie szkół podstawowych (klasy VII, VIII oraz II gimnazjalne)  jako najpopularniejszy, 

spożywany w ostatnim miesiącu alkohol wskazali piwo ( 27 %), wino i drinki (11 %), wódka 

(6%),  

� uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych piwo (77%), drinki (28%) wino (26 %), wódka (44%). 

Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że najczęściej spożywanym napojem alkoholowym wśród 

uczniów wszystkich szkół jest piwo. Możliwości zdobycia alkoholu: 
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� 56 % uczniów szkół podstawowych (kl.IV-VI) udzieliło odpowiedzi, że alkoholem częstują 

ich rodzice, a  25 %, że starsi koledzy, 17 %  wyniosła alkohol z domu, 1% kupiła alkohol 

samodzielnie, 48%  uczniów szkół podstawowych  (kl. VII,VIII, II gimnazjalne) wskazywało 

na starszych kolegów, 45 % na rodziców, a 21 % twierdziło, że sami zaopatrują się w alkohol 

w sklepach, 18 % ankietowanych deklaruje, że nie ma problemu z nabyciem  napojów 

alkoholowych (3 % przyznaje, że spotyka się z odmową sprzedaży alkoholu),  

� 87 % uczniów klas ponadpodstawowych kupuje alkohol samodzielnie w sklepie (w większości 

taką odpowiedź wskazali uczniowie klas II, płci męskiej), 22 % odpowiedziało że kupuje 

w pubie/dyskotece, 14 % jest  częstowana przez koleżanki i kolegów, 13 % przez rodziców. 63 

% ankietowanych deklaruje, że nie ma problemów z nabyciem alkoholu (15% przyznaje, 

że czasami spotyka się z odmową). 

Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że alkohol stanowi ogólnodostępny produkt dla uczniów szkół 

podstawowych klasy VIII i ponadpodstawowych młodzież nie napotyka na większe problemy przy 

zakupie alkoholu, młodzi ludzie są „obyci” z alkoholem (społeczna wszechobecność alkoholu, 

częstowanie alkoholem przez rodziców, znajomych). 

We wszystkich grupach wiekowych rodzice niezwykle rzadko rozmawiają z dziećmi na temat 

szkodliwości spożywania  napojów alkoholowych, gdyż 59 % badanych w klasach IV-VI, 62% 

ankietowanych w klasach VII, VIII, II gimnazjalnych, 42% w szkołach ponadpodstawowych oraz 69% 

respondentów klas IV-VI uznaje, iż spożywanie alkoholu niesie za sobą duże ryzyko, zaś w opinii 

starszych kolegów  ryzyko to jest znacznie mniejsze. Natomiast 36 % badanych  w klasach VII, VIII, II 

gimnazjalnych uznało, że spożycie alkoholu niesie za sobą duże ryzyko, o umiarkowanym ryzyku 

wspomina prawie 30% respondentów, 31% nie potrafiło  powiedzieć jakie to ryzyko. Tylko 22% 

badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych twierdziło, że alkohol niesie za sobą duże  ryzyko, 35% 

że umiarkowane, 17% nie potrafiło powiedzieć jakie to ryzyko, a 26% twierdziło, że nie wiąże się 

z żadnym ryzykiem. 

Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że rozmawia z rodzicami nt. szkodliwości spożywania napojów 

alkoholowych: 

� 59% uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) , 

� 62%  ankietowanych w klasach VII, III, II gimnazjalnych,  

� 42% respondentów w  szkołach ponadpodstawowych.  

Na temat szkodliwości napojów alkoholowych najczęściej rozmawiają ze swoimi dziećmi rodzice 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, fakt ten nie przedkłada się jednak na subiektywną ocenę szkód 

płynących ze spożywania alkoholu. Skala problemów uzależnień w Mieście była na bieżąco 

monitorowana, na podstawie danych przekazywanych przez placówki oświatowe, jednostki miejskie, 
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Straż Miejską, Policję, Izbę Wytrzeźwień i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Tabela 69 Działania podejmowane przez Straż Miejską w Mysłowicach w zakresie spożywania alkoholu 

w miejscach publicznych (popełniających wykroczenie) 

 2017 ROK 2018 ROK 

 

osoby,  które otrzymały 

sankcje karne w formie 

pouczenia 

 

547 1130 

 

osoby ukarane mandatami 

 

 

 263 

 

243 

 

wnioski skierowane do sądu o 

ukaranie 

 

 

15 

 

26 

 

nałożone mandaty w łącznej 

wysokości 

 

 

 20.100 zł  

 

 

21.550 zł 

 Źródło: Wydział Zdrowia 

Tabela 70 Działania podejmowane przez policję w Mysłowicach  w zakresie spożywania alkoholu 

w miejscach publicznych 

  

2017 ROK 

 

 

2018 ROK 

 

osoby nietrzeźwe nieletnie 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 



 - 106 - 

osoby nietrzeźwe nieletnie 

odwiezione do PID w 

Katowicach 

 

 

0 

 

0 

   

odbyte spotkania w ramach    

funkcjonującego na terenie  

  miasta Mysłowice Zespołu  

Interdyscyplinarnego  

 ds.  Przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

 (grupy robocze)  

 

   

 

904 

 

 

809 

 przestępstwa ujawnione - 

kierowanie pojazdami w 

stanie nietrzeźwości 

 

 

73 

 

92 

 wypadki drogowe 

popełnione pod wpływem 

alkoholu 

 

 

1 

 

  2 

 

 

wypadki drogowe 

popełnione pod wpływem 

alkoholu ze skutkiem 

śmiertelnym 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

zatrzymani kierujący pod 

wpływem alkoholu 

 

 

200 

 

230 

 Źródło: Wydział Zdrowia 
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Tabela 71 Ilość osób z terenu Gminy Mysłowice doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień przez Policję 

i Straż Miejską  

 

2017 ROK 

 

 

2018 ROK 

  

 688 osób 

 

 

933 osób 

Źródło: Wydział Zdrowia 

 

IV.        Postępowanie związane ze zobowiązaniem do leczenia odwykowego. 

IV. A. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania 

się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego wobec osób, które w związku z nadużyciem alkoholu 

powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo 

systematycznie zakłócają spokój  lub porządek publiczny. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została Zarządzeniem Nr 108/11 

Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2011 r. z późniejszymi zmianami odbyła: 

� 14 posiedzeń, 

� 56 spotkań zespołów zadaniowych ds. profilaktyki i leczenia  

Komisja podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej 

od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w placówce leczenia uzależnienia w stosunku do 213 

osób. Wnioski o zastosowanie leczenia złożyli: 

� 186 wniosków Komenda Miejska Policji  

� 25 wniosków rodzina  

� 1 wniosek  Zespół Kuratorski 

� 1 wniosek Prokuratora  

Realizator:  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

IV.B.  Prowadzenie rozmów profilaktycznych motywujących do podjęcia leczenia dobrowolnego. 

W roku 2018 Zespół Zadaniowy MKRPA ds. profilaktyki i leczenia odwykowego odbył 263 rozmowy 

profilaktyczne motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego. 

Realizatorzy:  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
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IV.C. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. 

Wywiady środowiskowe były przeprowadzane przez pracowników socjalnych MOPS na potrzeby 

postępowań związanych ze zobowiązaniem do leczenia odwykowego prowadzonych przez Miejską 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach. W 2018  r.  zlecono 

przeprowadzenie 339 wywiadów środowiskowych. 

Realizatorzy:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach. 

IV.D.  Kierowanie osób, które nie zgłosiły się dobrowolnie na zdiagnozowanie i poddanie leczeniu 

odwykowemu na badanie przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 

Opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego sporządzane 

były przez biegłych sądowych wyłonionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na potrzeby postępowań związanych ze zobowiązaniem do leczenia odwykowego prowadzonych przez 

Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W w/w zakresie podejmowano 

następujące działania: 

� skierowano 92 osoby do biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju 

zakładu leczniczego, 

� Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazała do Sądu Rejonowego 

w Mysłowicach 150 wniosków o wszczęcie postępowania o zobowiązanie do leczenia 

odwykowego, 

� Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych umorzyła 24 postępowania wobec 

osób zgłoszonych. 

Realizatorzy: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biegli Sądowi, Sąd 

Rejonowy w Mysłowicach, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. 

V.   Działania w zakresie ograniczania dostępności do alkoholu oraz podejmowanie interwencji 

w przypadkach złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku 

złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych a także występowanie przed Sądem  

w charakterze oskarżyciela publicznego. 

V.A. Systematyczne monitorowanie wskaźnika wykorzystania limitu sprzedaży napojów 

zawierających powyżej 4,5%  alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak  

i w miejscu sprzedaży. 

Zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie Miasta Mysłowice obowiązywało 170 punktów (handel) 

sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu,  
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z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ( placówki handlowe)  

do 23.05.2018 roku.  

 

Od 24.05.2018 roku do nadal obowiązują następujące limity sprzedaży napojów alkoholowych: 

� Kat A – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo -  140 zezwoleń, 

� Kat B -  powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/ - 130 zezwoleń, 

� Kat C -  powyżej 18 % zawartości alkoholu -   130 zezwoleń, 

� 150 punktów (gastronomia) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% 

zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

(placówki gastronomiczne) do 23.05.2018 roku. 

Od 24.05.2018 roku do nadal obowiązują następujące limity sprzedaży napojów alkoholowych: 

� Kat A – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo -  70 zezwoleń, 

� Kat B -  powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/ - 30 zezwoleń, 

� Kat C -  powyżej 18 % zawartości alkoholu -   50 zezwoleń. 

Na dzień 31.12. 2018 r. w mieście funkcjonowały 202 punkty  sprzedaży napojów alkoholowych, 

w tym: 

� 136 punktów  sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza  miejscem 

sprzedaży (sklepy), 

� 66 punktów  sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne). 

Punkty sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%: 

� 123 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży (sklepy), 

� 37 punktów  sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne), 

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia wydano 36 jednorazowych  zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

Na dzień 31.12.2018 r. liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych wynosiła 

460, w tym:  

� 352 zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży (sklepy), 

� 108 zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne). 
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Tabela 72 Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2018 r. w gminie 

 

poza miejscem sprzedaży 

 

 

w miejscu sprzedaży 

 

 

wg zawartości alkoholu 

 

  

wg zawartości alkoholu 

  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 

do 4,5% 

(oraz 

piwo) 

 

od 4,5 do 

18% 

(z 

wyjątkiem 

piwa) 

 

pow. 

18% 

 

RAZE

M 

 

do 

4,5% 

(oraz 

piwo) 

 

od 4,5 do 

18% 

(z 

wyjątkiem 

piwa) 

 

 

pow. 

18% 

 

RAZE

M 

 

OGÓŁEM 

(4+8) 

37 37 37 111 22 10 11 43 154 

Źródło: Wydział Zdrowia 

Tabela 73 Wartości alkoholu sprzedanego na terenie gminy 

1. 2. 3. 4. 

 

do 4,5% 

 (oraz piwo) 

 

od 4,5 do 18% 

(z wyjątkiem piwa) 

 

pow. 18% 

 

RAZEM 

 

 

30.908.729,65  

 

 

6.686.295,66 

 

26.282.805,74 

 

63.877.831,05 

Źródło: Wydział Zdrowia 

 

W roku 2018 w mieście nie było sytuacji cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W roku 2018 

wydano 106 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

� Likwidacja punktu sprzedaży  - 72  

� Zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży - 2 

Realizator: Wydział Spraw Obywatelskich. 
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V.B. Opiniowanie wniosków w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W roku 2018 r. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniował 60 wniosków  

na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

Realizator: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydział Spraw 

Obywatelskich. 

V.C. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych przez osoby i podmioty, na podstawie upoważnienia wydanego 

przez Prezydenta Miasta oraz podejmowanie na uzasadnione wnioski, interwencji związanych 

z naruszeniem zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa. 

W 2018 r. Straż Miejska w Mysłowicach przeprowadziła: 

� 95 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w związku z naruszeniem zakazu 

reklamy i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa -Strażnicy kontrolowali 

przestrzeganie zakazu  reklamy  i promocji napojów wysokoprocentowych 

w ramach prowadzonego kolportażu materiałów  edukacyjnych  przekazanych przez Wydział 

Zdrowia i Spraw Społecznych - zawierające informacje o zakazie sprzedaży napojów 

alkoholowych osobom nieletnim i obowiązku weryfikacji przez sprzedawców wieku osób 

kupujących alkohol w placówkach handlowych zajmujących się sprzedażą napojów 

alkoholowych, 

� 14 interwencji w zw. z nagminnym brakiem reakcji personelu placówki handlowej przy, ul. Nygi 

1 na przypadki spożywania alkoholu przez klientów. 

Realizatorzy:  Straż Miejska w Mysłowicach 

Wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za rok 2018. 

W 2018 roku na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono środki finansowe 

o łącznej wysokości 1.343.429,34 zł (wykonanie), z tego wydatkowano: 1.202.994,14 zł na zadania 

z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 140.435,20 zł  

na zadania z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Plan na rok 2018 wynosił: 

1.360.000,00 zł 

 

5.3 Sytuacja epidemiologiczna  

W ciągu ostatnich lat dominującym czynnikiem zakaźnym były infekcje wirusowe.  W roku 

2017 na terenie miasta Mysłowice zarejestrowano znacznie większą liczbę tj. 2506 przypadków 

zachorowań na choroby zakaźne, niż w 2016 roku kiedy to stwierdzono 1067 przypadków. 2017 
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przypadków dotyczyło zachorowań na grypę, która podobnie jak w roku ubiegłym była dominująca 

jednostką chorobową. Drugą co do największej ilości rejestrowanych przypadków zachorowań były 

choroby zakaźne wieku dziecięcego, których zarejestrowano w minionym roku - 149 przypadków. 

Hospitalizowano 108 osób co stanowi 4,31% wszystkich zarejestrowanych przypadków. Najczęstszą 

przyczyną hospitalizacji były wirusowe zakażenia jelitowe - 120 przypadków oraz inne bakteryjne 

zakażenia jelitowe - 24 przypadki. Odnotowano 3 zgony z powodu choroby zakaźnej i dotyczyły one 

osób chorych na gruźlicę.  

W roku 2018 zarejestrowano na terenie miasta ogółem 3650 przypadków zachorowań 

na choroby zakaźne. Największą liczbę zachorowań wywołał wirus grypy - 2946 przypadków oraz 

wirus ospy wietrznej – 206 przypadków. Hospitalizowano 204 osoby, co stanowi 6,92% wszystkich 

zarejestrowanych przypadków chorób zakaźnych. Najczęstszą przyczyną hospitalizacji były wirusowe 

zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 wywołane przez rotawirusy - 40 przypadków.  Odnotowano 4 zgony 

w wyniku zakażeń bakteryjnych, w tym 2 z powodu zakażenia prątkiem gruźlicy oraz 2 z powodu 

zakażenia Streptococcus pneumoniae. Pod bieżącym nadzorem sanitarnym PPIS w Katowicach 

znajdowały się 2 szpitale, w których przeprowadzono 8 kontroli sanitarnych w 2017 roku.  

W trakcie kontroli w 2017 roku prowadzono ocenę bieżącej czystości, realizacji procedur 

higieniczno – sanitarnych, w tym postępowania: z odpadami medycznymi, sterylizacji, dezynfekcji 

i mycia narzędzi i sprzętu medycznego, sprzątania i dekontaminacji pomieszczeń, postępowania 

z bielizną czystą i brudną oraz jednorazową.  

W wyniku kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. 

dr Tadeusza Boczonia przy ul. Bytomskiej 41 stwierdzono nieprawidłową realizację procedury higieny 

rąk, postępowania z wyrobami medycznymi, mycia i dezynfekcji pomieszczeń i wyposażenia w Zespole 

Poradni Specjalistycznych, w Izbie Przyjęć oraz w Oddziałach: Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo - 

Ortopedycznej, Wewnętrznym. W związku z powyższym PPIS w Katowicach ukarał osobę 

odpowiedzialną grzywną w drodze mandatu karnego oraz wydał zalecenia, których wykonanie 

potwierdzono podczas kolejnej kontroli. Ponadto wydał decyzję dotyczącą doprowadzenia 

do prawidłowego stanu sanitarno –higienicznego ścian i sufitów w salach chorych i korytarzu 

w Oddziale Chirurgii Ogólnej, wyposażenia w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz 

w Dziale Rehabilitacji Zespołu Poradni Specjalistycznych.  

Kontrola sanitarna przeprowadzona w Mysłowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przy 

ul. Mikołowskiej 1 wykazała nieprawidłowości w Oddziale Noworodków i Wcześniaków tj. 

stwierdzono brak opracowanej procedury kąpieli noworodka, nieprawidłową realizację dekontaminacji 

wyrobów medycznych oraz uszkodzone powierzchnie wyposażenia. PPIS w Katowicach wydał 
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zalecenia z k rótkim terminem realizacji. Przeprowadzone kontrole sprawdzające wykazały ich 

wykonanie.  

PPIS w Katowicach w 2018 roku przeprowadził 9 kontroli sanitarnych. Uchybienia stwierdzono 

w obydwu szpitalach. Najczęściej był to brak zgłoszenia wszystkich przypadków chorób zakaźnych, 

zniszczone powierzchnie pomieszczeń, a także brak środka do dezynfekcji rąk. Powyższe 

nieprawidłowości zostały usunięte na skutek wydanych zaleceń pokontrolnych. 

W roku 2018 w wyniku realizacji zarządzeń decyzji PPIS w Katowicach w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia przy ul. Bytomskiej 

doprowadzono do prawidłowego stanu sanitarno – higienicznego powierzchnie niektórych pomieszczeń 

i wyposażenia w Oddziale Chirurgii Ogólnej, wyposażenia w Oddziale Chirurgii Urazowo-

Ortopedycznej oraz w Dziale Rehabilitacji Zespołu Poradni Specjalistycznych.  

 



 

5.4 Zadania zrealizowane w zakresie ochrony zdrowia   

Tabela 74 Zadania z zakresu ocrony zdrowia zrealizowane w 2017 roku 

Podmiot realizujący 
zadanie 

Populacja 
objęta 

zadaniem   Elementy zadania zrealizowane w ubiegłym roku, w tym:     
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zadanie15) 
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Tabela 75 Zadania z zakresu ochorny zdrowia zrealizowane w 2018 roku 
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dzieci i 
młodzieży 2470011 

Urząd 
Miasta 
Mysłow
ice 

ul. 
Powsta
ńców 1, 
Mysłow
ice 

2.2.1.
1.1.b 

03.09
.2018 
- 
15.12
.2018 

M
ysł
o
wi
ce 

osoby 
w 
wieku 7 
- 18 612 

Polski
e 
Towar
zystw
o 
Oświa
ty 
Zdrow
otnej 
Oddzi
ał 
Teren
owy w 
Katow
icach 

ul. 
Barbary 
17, 40-
053 
Katowic
e 

Usta
wa o 
działa
lności 
pożyt
ku 
publi
czneg
o i o 
wolo
ntari
acie 
(Dz.U
. z 
2016 
r. 
poz. 
1817) nd 0 0 

Spotkani
a (np.: 
lekcja, 
webinari
a, 
konferen
cja, 
pogadan
ka),  
konkurs 
plastycz
ny, 2 

61
2 nd 0 0 nd 0 nd 0 nd 

G
mi
na 
Mi
as
to 
M
ysł
o
wi
ce 

1000
0 

1
0
0 

b
u
d
ż
e
t
 
J
S
T 

n
d 0 0 nd 

10
00

0 nd 

7. 

Realizacja 
programów 
profilaktycz
nych i zajęć 
warsztatow
ych w 
placówkac
h 
oświatowy
ch - 
program 
profilaktyki 
zintegrowa
nej pn. 
"CUDER" 2470011 

Urząd 
Miasta 
Mysłow
ice 

ul. 
Powsta
ńców 1, 
Mysłow
ice 

2.2.3.
1 

07.05
.2018 
- 
30.06
.2018 

M
ysł
o
wi
ce 

osoby 
w 
wieku 7 
- 64 191 

YAQ 
PROJE
KT - 
praco
wnia 
rozwo
ju 
społec
znego 

ul. 
Czarny 
Las 17, 
42-289 
Woźniki 

 
Usta
wa o 
działa
lności 
pożyt
ku 
publi
czneg
o i o 
wolo
ntari
acie 
(Dz.U
. z 
2016 
r. 
poz. 
1817) nd 0 0 

Spotkani
a - grupy 
wsparcia 3 

13
1 

wzmocnien
ie 
harmonijne
go rozwoju 
ucznia, 
obniżenie 
poziomu 
napięć, 
wzmocnien
ie mody na 
radość 2 60 nd 0 nd 0 nd 

G
mi
na 
Mi
as
to 
M
ysł
o
wi
ce 

1050
0 

1
0
0 

b
u
d
ż
e
t
 
J
S
T 

n
d 0 0 nd 

10
50

0 nd 
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8. 

Realizacja 
programów 
profilaktycz
nych i zajęć 
warszatow
ych w 
placówkac
h 
oświatowy
ch - 
realizacja 
programu 
profilaktyki 
uzależnień 
pn. 
"Ratownicy 
marzeń" 2470011 

Urząd 
Miasta 
Mysłow
ice 

ul. 
Powsta
ńców 1, 
Mysłow
ice 

2.2.3.
1 

01.06
.2018 
- 
31.12
.2018 

M
ysł
o
wi
ce 

osoby 
w 
wieku 7 
- 64 285 

YAQ 
PROJE
KT - 
praco
wnia 
rozwo
ju 
społec
znego 

ul. 
Czarny 
Las 17, 
42-289 
Woźniki 

Usta
wa o 
działa
lności 
pożyt
ku 
publi
czneg
o i o 
wolo
ntari
acie 
(Dz.U
. z 
2016 
r. 
poz. 
1817) nd 0 0 

Spotkan
ia (np.: 
lekcja, 
webinar
ia, 
konfere
ncja, 
pogada
nka) 
film 
edukac
yjny, 
prezent
acja, 
wykład, 
ćwiczen
ia w 
grupach 4 

28
5 nd 0 0 nd 0 nd 0 nd 

G
mi
na 
Mi
as
to 
M
ysł
o
wi
ce 

2000
0 

1
0
0 

b
u
d
ż
e
t
 
J
S
T 

n
d 0 0 nd 

20
00

0 nd 

9. 

Realizacja 
programów 
profilaktycz
no - 
terapeutyc
znych dla 
osób 
osadzonyc
h w 
Areszcie 
Śledczym w 
Mysłowicac
h 2470011 

Urząd 
Miasta 
Mysłow
ice 

ul. 
Powsta
ńców 1, 
Mysłow
ice 

2.2.1.
1.1.b 

01.01
.2018 
- 
31.12
.2018 

M
ysł
o
wi
ce 

osoby 
w 
wieku 
19 - 64 225 

Mikoł
owski
e 
Stowa
rzysze
nie 
Pomo
cy 
Psych
ospoł
ecznej 
i 
Profila
ktyki 
"ZMIA
NA" 

ul. 
Krakows
ka 30, 
43-190 
Mikołów 

Usta
wa o 
działa
lności 
pożyt
ku 
publi
czneg
o i o 
wolo
ntari
acie 
(Dz.U
. z 
2016 
r. 
poz. 
1817) nd 0 0 

Spotkani
a (np.: 
lekcja, 
webinari
a, 
konferen
cja, 
pogadan
ka) 6 

21
0 

techniki 
wykrywani
a środków 
psychoakty
wnych, 
identyfikacj
a objawów 
i stanu 
odurzenia 
oraz 
metody 
pracy z 
osobami 
uzależnion
ymi 1 15 nd 0 nd 0 nd 

G
mi
na 
Mi
as
to 
M
ysł
o
wi
ce 9500 

1
0
0 

b
u
d
ż
e
t
 
J
S
T 

n
d 0 0 nd 

95
00 nd 
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10
. 

Program 
Profilaktyki 
Zakażeń 
Wirusem 
Brodawcza
ka 
Ludzkiego 
(HPV) w 
Mieście 
Mysłowice 
na lata 
2015-2020  2470011 

Urząd 
Miasta 
Mysłow
ice 

ul. 
Powsta
ńców 1, 
Mysłow
ice 

4.2.1.
5 

16.02
.2018 
- 
23.11
.2018 

M
ysł
o
wi
ce 

osoby 
w 
wieku 
14 - 64 476 

Funda
cja 
Unia 
Brack
a 

ul. 
Kokota 
172, 41-
711 
Ruda 
Śląska 

Usta
wa o 
świad
czeni
ach 
opiek
i 
zdro
wotn
ej 
finan
sowa
nych 
ze 
środk
ów 
publi
cznyc
h 
(Dz.U
. z 
2017 
r. 
poz. 
1938) 

Kampanie 
(np.: 
społeczna, 
informacyj
na, 
medialna - 
w tym 
internetow
a, 
telewizyjna
, radiowa, 
outdoorow
a), 
Spotkania 
(np.: lekcja, 
webinaria, 
konferencj
a, 
pogadanka
) 7 

47
6 

Usługi 
medyczn
e - 
szczepie
nia 3 

15
1 nd 0 0 nd 0 nd 0 nd 

G
mi
na 
Mi
as
to 
M
ysł
o
wi
ce 

4622
1,78 

6
0 

b
u
d
ż
e
t
 
J
S
T 

N
F
Z 

3081
4,52 40 

środki 
publiczne z 
NFZ 

77
03
6,
3 nd 
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11
. 

Poznaj 
boreliozę – 
mysłowicki 
program 
badań 
profilaktycz
nych w 
kierunku 
rozpoznani
a boreliozy 
oraz 
edukacji 
zdrowotnej 
z zakresu 
chorób 
odkleszczo
wych 2470011 

Urząd 
Miasta 
Mysłow
ice 

ul. 
Powsta
ńców 1, 
Mysłow
ice 

4.2.1.
6.a 

02.10
.2018 
- 
14.12
.2018 

M
ysł
o
wi
ce 

osoby 
w 
wieku 
10+ 1595 

Funda
cja 
Unia 
Brack
a 

ul. 
Kokota 
172, 41-
711 
Ruda 
Śląska 

wa o 
świad
czeni
ach 
opiek
i 
zdro
wotn
ej 
finan
sowa
nych 
ze 
środk
ów 
publi
cznyc
h 
(Dz.U
. z 
2017 
r. 
poz. 
1938) 

Kampanie 
(np.: 
społeczna, 
informacyj
na, 
medialna - 
w tym 
internetow
a, 
telewizyjna
, radiowa, 
outdoorow
a), 
Spotkania 
(np.: lekcja, 
webinaria, 
konferencj
a, 
pogadanka
), 
Telefon 
informacyj
ny/telefon 
zaufania/cz
at/mail/por
ady 6 

20
00 

Usługi 
medyczn
e (np.: 
badania 
antropo
metrycz
ne, 
laborato
ryjne) 3 

15
95 nd 0 0 nd 0 nd 0 nd 

G
mi
na 
Mi
as
to 
M
ysł
o
wi
ce 

1112
78,9 

1
0
0 

b
u
d
ż
e
t
 
J
S
T 

n
d 0 0 nd 

11
12
78
,9 nd 
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12
. 

Mysłowick
a Grupa 
Wsparcia 
Dla Osób z 
Otyłością 2470011 

Urząd 
Miasta 
Mysłow
ice 

ul. 
Powsta
ńców 1, 
Mysłow
ice 1.2.6 

07.05
.2018 
- 
31.10
.2018 

M
ysł
o
wi
ce 

osoby 
w 
wieku 
18 - 35 15 

DioM
ed, 
Porad
nia 
dietet
yczna 
mgr 
Adria
nna 
Barczy
ńska,  
Przdsi
ębiors
two 
Wielo
branż
owe 
LEMA
R 
PLUS 
Toma
sz 
Marcz
ak 

ul. 
F.Chopi
na 26, 
41-400 
Mysłowi
ce ul. 
gen. J. 
Ziętka 
74c 41-
400 
Mysłowi
ce, ul. 
Rodziny 
Oswaldó
w 4/3 
Chorzó
w 

Usta
wa z 
dnia 
29 
stycz
nia 
2004 
r. – 
Praw
o 
zamó
wień 
publi
cznyc
h (Dz. 
U. z 
2017 
r. 
poz. 
1579) nd 0 0 

Spotkani
a - grupy 
wsparcia
,  
karnet 
do 
siłowni, 
warsztat
y 
kulinarn
e, 
konsulta
cja 
lekarska, 
grupowe 
zajęcia 
sportow
e 
(funkcjo
nalne), 
spotkani
a 
indywid
ualne z 
trenere
m i 
dietetyki
em, 8 15 nd 0 0 nd 0 nd 0 nd 

G
mi
na 
Mi
as
to 
M
ysł
o
wi
ce 

2547
0,8 

1
0
0 

b
u
d
ż
e
t
 
J
S
T 

n
d 0 0 nd 

25
47
0,
8 nd 
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13
. 

Wspieranie 
działalności 
związanej z 
organizacją 
miejsc 
wsparcia i 
działań 
samopomo
cowych 
służących 
rozwiązywa
niu 
problemów 
alkoholowy
ch oraz  
wspomaga
nie 
działalności  
związanej z 
integracją 
społeczną 
osób 
uzależnion
ych i ich 
rodzin 2470011 

Urząd 
Miasta 
Mysłow
ice 

ul. 
Powsta
ńców 1, 
Mysłow
ice 

2.3.3.
4 

01.01
.2018 
- 
31.12
.2018 

M
ysł
o
wi
ce 

osoby 
w 
wieku 7 
- 64 60 

Stowa
rzysze
nie 
Rodzi
n 
Absty
nenck
ich 
"Ogni
wo" 

ul. 
Katowic
ka 18, 
41-400 
Mysłowi
ce 

Usta
wa o 
działa
lności 
pożyt
ku 
publi
czneg
o i o 
wolo
ntari
acie 
(Dz.U
. z 
2016 
r. 
poz. 
1817) nd 0 0 

Spotkani
a (np.: 
lekcja, 
webinari
a, 
konferen
cja, 
pogadan
ka),  
Spotkani
a - grupy 
wsparcia
, 
Telefon 
zaufania
/czat/ma
il/porady
, 
spotkani
a 
integrac
yjno-
rocznico
we, 
punkt 
konsulta
cyjny, 
telefon 
zaufania, 
organiza
cja 
konkurs
ów 8 45 

Uzależnieni
a 5 15 nd 0 nd 0 nd 

G
mi
na 
Mi
as
to 
M
ysł
o
wi
ce 

3197
7,54 

7
9
,
3
5 

b
u
d
ż
e
t
 
J
S
T 

St
o
w
ar
zy
sz
e
ni
e 
R
o
d
zi
n 
A
b
st
y
n
e
n
ck
ic
h 
"
O
g
ni
w
o
" 

8323,
99 

20,
65 

środki 
własne 
stowarzysz
enia 

40
30
1,

53 nd 

Źródło: Wydział Zdrowia



 

6. Pomoc społeczna 

Pomoc i wsparcie w powiecie Mysłowice (nazwa powiatu) z pomocy społecznej w 2018 roku 

uzyskało 3003 osób, co stanowiło 4,32 % wszystkich mieszkańców powiatu. W roku oceny, w stosunku 

do 2017 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 130 osób. 

Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła 

się w stosunku do roku poprzedniego o 121 osób. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy 

społecznej ich liczba osiągnęła poziom 970 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2017 o 11 

osób. Poniżej prezentujemy w formie tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin i osób 

w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć, wskaźnika deprywacji 

lokalnej, liczby  korzystających z pomocy społecznej w formie pieniężnej i niepieniężnej. 

Tabela 76 Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji. 

Liczba świadczeniobiorców  

2017 2018 

Gmina 1693 1521 

Województwo (średnia) 741 655 

Źródło: MOPS Ocena zasobów pomocy społecznej 

Tabela 77 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby 
wypłaconych świadczeń w 2018 r. 

Grupa Ogółem  Kobiety Mężczyźni 

0-17 591 307 284 

Produkcyjny 1069 489 580 

Poprodukcyjny 272 205 67 

Źródło: MOPS Ocena zasobów pomocy społecznej 

 Tabela 78 Wskaźnik deprywacji lokalnej 

Rok Wskaźnik deprywacji lokalnej 

2017 2,27% 

2018 2,04% 

Źródło: MOPS Ocena zasobów pomocy społecznej 

Tabela 79 Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2017 1189 2331 

2018 1061 2039 

Źródło: MOPS Ocena zasobów pomocy społecznej 
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Tabela 80 Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 

Liczba osób Rodzaj świadczenia 

2017 2018 

niepieniężne 821 822 

pieniężne 1074 904 

Źródło: MOPS Ocena zasobów pomocy społecznej 

 

Tabela 81 Liczba rodzin korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 

Liczba rodzin Rodzaj świadczenia 

2017 2018 

niepieniężne 584 594 

pieniężne 1013 862 

Źródło: MOPS Ocena zasobów pomocy społecznej 

Tabela 82 Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin w 2018 roku. 

Liczba rodzin pobierających świadczenia 
 świadczenia pieniężne 

 
Typy rodzin  

świadczenia niepieniężne świadczenia pieniężne 

jednoosobowe 241 508 

wieloosobowe 247 376 

Źródło: MOPS Ocena zasobów pomocy społecznej 

Tabela 83 Powody udzielania pomocy rodzinom w 2018 roku 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking  LICZBA RODZIN - OGÓŁEM 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA  567 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ  512 

BEZROBOCIE  406 

UBÓSTWO  377 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-
WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM 

247 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-
WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - 
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE 

181 

BEZDOMNOŚĆ  129 

ALKOHOLIZM 89 
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POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA  73 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-
WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - 
W TYM: RODZINY WIELODZIETNE 

57 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - 
W TYM: WIELODZIETNOŚĆ  

31 

PRZEMOC W RODZINIE  21 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO 
ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU 
KARNEGO 
 

15 

NARKOMANIA 8 

SYTUACJA KRYZYSOWA  6 

ZDARZENIE LOSOWE  2 

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE 
OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY, 
OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ LUB 
ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY 

1 

Źródło: MOPS Ocena zasobów pomocy społecznej 

Tabela 84 Główne powody przyznania świadczeń w roku 2018. 

 Liczba świadczeń 

Powód przyznania Ogółem Niepieniężne Pieniężne 

Długotrwała lub ciężka 
choroba 

41418 34479 6939 

Bezrobocie 40396 34646 5750 

Niepełnosprawność 39417 30250 9167 

Ubóstwo 26873 21441 5432 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-
wychowawczych – 
rodzina niepełna 

24615 22194 2421 

Źródło: MOPS Ocena zasobów pomocy społecznej 

Tabela 85 Infrastrutkura społeczna 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok 2018 

Liczba mieszkań komunalnych w 
zasobie gminy 

1 2 356 2 350 
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Liczba wniosków złożonych na 
mieszkanie komunalne z zasobów gminy 

2 376 382 

w tym z wiersza 1: 
Liczba mieszkań socjalnych (lokali) 

3 433 424 

Liczba oczekujących na mieszkanie 
socjalne 

4 432 392 

Liczba wyroków eksmisyjnych bez 
wskazania lokalu socjalnego 

5 96 102 

Liczba klubów i innych miejsc spotkań 
dla seniorów 

6 28 12 

Liczba hospicjów 7 0 0 

Liczba ośrodków dla cudzoziemców 8 0 0 

Źródło: MOPS 

* Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości 
liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "Rok oceny". 

 

Tabela 86 Dane o korzystających z pomocy wsparcia 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok 2018 
Prognoza 

2019 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA 

Liczba osób 1 3 133 3 003 3 003 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE 

Liczba osób 2 1 686 1 521 1 521 

W tym: osoby długotrwale korzystające 3 981 970 970 

Wiek 0-17 4 455 596 596 

Wiek produkcyjny * 5 899 1 002 1 002 

Wiek poprodukcyjny ** 6 243 251 251 

Liczba rodzin 7 1 182 1 061 1 061 

Liczba osób w rodzinach 8 2 308 2 022 2 022 

w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6) 

Ogółem 9 899 953 953 

W tym: osoby długotrwale korzystające 10 519 493 493 

Wiek 0-17 11 239 309 309 

Wiek 18-59 12 491 463 463 
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Wiek 60 lat i więcej 13 169 181 181 

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY 

Liczba osób ogółem 14 1 686 1 521 1 521 

Liczba rodzin 15 1 182 1 061 1 061 

Liczba osób w rodzinach 16 2 296 2 022 2 022 

KONTRAKT SOCJALNY 

Liczba zawartych kontraktów socjalnych - 
ogółem 

17 154 113 113 

Liczba osób objętych kontraktem 
socjalnym - ogółem 

18 154 113 113 

Źródło: MOPS 

* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat 
** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej 
 

Tabela 87 Gmina zadania OPS, MOPS oraz MOPR 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok 2018 

Liczba osób 1 320 300 

Kwota świadczeń w złotych 2 1 398 224 1 342 918 

Liczba osób 3 252 238 

Kwota świadczeń w złotych 4 1 213 656 1 237 648 

Liczba osób 5 82 69 

Kwota świadczeń w złotych 6 184 568 105 270 

Liczba osób 7 518 409 

Kwota świadczeń w złotych 8 731 672 590 029 

Liczba osób 9 359 259 

Kwota świadczeń w złotych 10 487 669 365 917 

Liczba osób 11 81 86 

Kwota świadczeń w złotych 12 69 988 72 748 

Liczba osób 13 100 79 
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Kwota świadczeń w złotych 14 85 489 80 993 

Liczba osób 15 0 0 

Kwota świadczeń w złotych 16 0 0 

Liczba osób 17 0 0 

Kwota świadczeń w złotych 18 0 0 

Liczba osób 19 968 818 

Kwota świadczeń w złotych 20 1 022 056 958 382 

Liczba osób 21 646 577 

Kwota świadczeń w złotych 22 620 200 611 462 

Liczba osób 23 0 0 

Kwota świadczeń w złotych 24 0 0 

Liczba osób 25 599 567 

Kwota świadczeń w złotych 26 261 800 284 903 

Liczba osób 27 467 438 

Kwota świadczeń w złotych 28 174 024 179 856 

Liczba osób 29 588 553 

Kwota świadczeń w złotych 30 254 279 279 789 

Liczba osób 31 467 438 

Kwota świadczeń w złotych 32 174 024 179 856 
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Liczba osób 33 128 115 

Kwota świadczeń w złotych 34 553 053 468 031 

Liczba osób 35 0 0 

Kwota świadczeń w złotych 36 0 0 

Liczba osób 37 12 10 

Kwota świadczeń w złotych 38 19 120 15 661 

Liczba osób 39 89 94 

Kwota świadczeń w złotych 40 2 311 114 2 461 109 

Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny 41 85 72 

Liczba rodzin wspierających 42 0 0 

Liczba asystentów rodziny 43 6 6 

Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej w złotych 

44 1 395 213 1 654 517 

Źródło: MOPS 

Tabela 88 Powiat zadania CPCR oraz MOPR 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok 2018 

Liczba osób korzystających z usług 1 28 30 

Liczba osób 2 7 5 

Kwota świadczeń w złotych 3 33 717 27 577 

Liczba osób 4 1 2 

Kwota świadczeń w złotych 5 5 166 10 455 

Liczba osób 6 7 4 

Kwota świadczeń w złotych 7 28 551 17 122 

Liczba osób 8 0 0 

Kwota świadczeń w złotych 9 0 0 
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Ogólna kwota dofinansowania (PFRON, środki 
własne powiatu) 

10 1 076 226 1 103 877 

Liczba osób, które uzyskały dofinansowanie 11 36 38 

Wartość dofinansowania w złotych 12 174 827 184 023 

Liczba osób, które uzyskały pomoc 13 55 36 

Wartość dofinansowania w złotych 14 90 000 69 921 

Liczba osób, które uzyskały pomoc 15 183 155 

Wartość dofinansowania w złotych 16 342 000 358 645 

Liczba świadczeń 17 42 42 

Wartość dofinansowania w złotych 18 119 812 180 856 

Liczba dofinansowanych imprez 19 7 10 

Liczba niepełnosprawnych uczestników 20 186 139 

Wartość dofinansowania ogółem w złotych 21 10 000 14 124 

Wartość dofinansowania w złotych 22 0 0 

Źrodło: MOPS 

Tabela 89 Inne rodzaje pomocy i świadczeń 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok 2018 

Liczba gospodarstw domowych 1 2 362 2 492 

Kwota świadczeń w złotych 2 3 284 559 3 059 707 

Liczba  gospodarstw domowych 3 482 453 

Kwota świadczeń w złotych 4 38 231 36 339 

Źródło: MOPS 
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Tabela 90 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok 2018 

Liczba miejsc w placówkach ogółem 1 177 207 

Liczba osób korzystających 2 210 291 

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia 
danego roku) 

3 0 8 

Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 
grudnia danego roku) 

4 0 0 

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych 
ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

5 28 29 

Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek 
(w złotych) 

6 1 665 721 1 823 924 

Liczba miejsc w placówkach ogółem 7 40 40 

Liczba osób korzystających 8 39 45 

Liczba osób umieszczonych 9 39 45 

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia 
danego roku) 

10 0 0 

Kadra placówek -  liczba osób zatrudnionych 
ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

11 11 11 

Roczny koszt prowadzenia  
i utrzymania placówek (w złotych) 

12 575 165 733 275 

Liczba miejsc w placówkach ogółem 13 57 57 

Liczba osób korzystających 14 71 75 

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia 
danego roku) 

15 0 8 

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych 
ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

16 9 10 

Roczny koszt prowadzenia  
i utrzymania placówek (w złotych) 

17 618 616 601 887 

Liczba miejsc w placówkach ogółem 18 0 0 
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Liczba osób korzystających 19 0 0 

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia 
danego roku) 

20 0 0 

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych 
ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

21 0 0 

Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek 
(w złotych) 

22 0 0 

Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 60 60 

Liczba osób korzystających 24 85 101 

Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji 25 14 16 

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych 
ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

26 8 8 

Roczny koszt prowadzenia  
i utrzymania placówek (w złotych) 

27 471 940 488 762 

Liczba miejsc w placówkach ogółem 28 0 20 

Liczba osób korzystających 29 0 35 

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych 
ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

30 0 0 

Roczny koszt prowadzenia  
i utrzymania placówek (w złotych) 

31 0 0 

Źrodło: MOPS 

Tabela 91 Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia cz.2 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok 2018 

Liczba miejsc w placówkach ogółem 1 50 50 

Liczba osób korzystających 2 55 53 

Liczba osób umieszczonych 3 5 3 

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia 
danego roku) 

4 36 33 
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Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 
grudnia danego roku) 

5 0 0 

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych 
ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

6 47 47 

Roczny koszt prowadzenia  
i utrzymania placówek (w złotych) 

7 2 542 947 2 870 141 

Liczba miejsc w placówkach ogółem 8 9 9 

Liczba osób korzystających 9 12 9 

Liczba osób umieszczonych 10 4 5 

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia 
danego roku) 

11 0 0 

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych 
ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

12 0 0 

Roczny koszt prowadzenia  
i utrzymania placówek (w złotych) 

13 17 800 20 865 

Liczba miejsc w placówkach ogółem 14 18 18 

Liczba osób korzystających 15 30 35 

Liczba osób korzystających 16 0 0 

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych 
ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

17 0 0 

Roczny koszt prowadzenia  
i utrzymania placówek (w złotych) 

18 0 0 

Liczba miejsc w placówkach ogółem 19 85 70 

Liczba osób korzystających 20 122 75 

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych 
ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

21 13 16 

Roczny koszt prowadzenia  
i utrzymania placówek (w złotych) 

22 250 000 250 000 
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Liczba miejsc w placówkach ogółem 23 58 58 

Liczba osób korzystających 24 57 70 

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych 
ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

25 64 64 

Roczny koszt prowadzenia  
i utrzymania placówek (w złotych) 

26 3 176 911 3 420 958 

Liczba miejsc w placówkach ogółem 27 0 0 

Liczba osób korzystających 28 0 0 

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych 
ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

29 0 0 

Roczny koszt prowadzenia  
i utrzymania placówek (w złotych) 

30 0 0 

Liczba uczestników zajęć 31 0 0 

Liczba uczestników zajęć 32 0 0 

Liczba uczestników zajęć 33 25 25 

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych 
ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

34 9 9 

Roczny koszt prowadzenia  
i utrzymania placówek (w złotych) 

35 459 759 474 400 

Liczba uczestników zajęć 36 0 0 

Źrodło: MOPS 

Tabela 92 Środki finansowe na zadania związane z pomoca społeczną 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok 2018 

OGÓŁEM ( działy) 1 91 241 750 92 808 014 

W tym: w budżecie OPS/PCPR 2 77 508 391 78 991 293 

85153 - Przeciwdziałanie narkomanii 3 160 539 140 435 
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w tym: w budżecie OPS / PCPR 4 47 590 41 034 

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 1 245 418 1 202 994 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 6 538 797 542 346 

85202 - Domy pomocy społecznej 7 4 803 425 5 367 953 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 8 2 311 114 2 461 109 

85203 - Ośrodki Wsparcia 9 1 466 992 1 623 732 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 10 891 827 890 457 

85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 11 24 342 27 849 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 12 24 342 27 849 

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach centrum integracji społecznej 

13 340 205 353 190 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 14 340 205 353 190 

85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 
naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 

15 1 168 546 965 121 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 16 1 168 546 961 471 

85215 - Dodatki mieszkaniowe 17 3 322 789 3 096 034 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 18 0 0 

85216 - Zasiłki stałe 19 1 400 527 1 340 681 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 20 1 400 527 1 340 681 

85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 21 0 0 
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w tym: w budżecie OPS/PCPR 22 0 0 

85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 23 5 068 998 5 453 331 

w tym: w budżecie OPS/PCPR 24 5 068 998 5 453 331 

85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania 
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 

25 931 234 923 410 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 26 931 234 923 410 

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

27 601 876 467 875 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 28 601 876 467 875 

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 29 874 479 891 250 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 30 874 479 891 250 

85231 - Pomoc dla cudzoziemców 31 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 32 0 0 

W tym (z wiersza 31): Wydatki na pomoc dla 
cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem 
(cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą) 

33 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 34 0 0 

85232 - Centra Integracji Społecznej 35 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 36 0 0 

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 37 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 38 0 0 
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85295 - Pozostała działalność 39 596 628 297 145 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 40 390 227 297 145 

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych 

41 146 212 76 419 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 42 146 212 59 500 

85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności 43 325 296 410 890 

w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR 44 325 296 410 890 

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

45 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 46 0 0 

85395 - Pozostała działalność  
w zakresie polityki społecznej 

47 48 000 24 600 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 48 0 0 

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze socjalnym 

49 366 505 334 169 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 50 0 0 

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze motywacyjnym 

51 43 200 49 000 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 52 0 0 

85501 - Świadczenie wychowawcze 53 38 200 772 36 800 076 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 54 38 200 772 36 800 076 

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

55 20 601 337 20 597 549 
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w tym: w budżecie OPS / PCPR 56 20 601 337 20 597 549 

85504 - Wspieranie rodziny 57 203 992 2 761 001 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 58 203 992 2 761 001 

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 59 2 084 165 2 180 109 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 60 0 0 

85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów 
dziecięcych 

61 43 375 22 500 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 62 0 0 

85507 - Dzienni opiekunowie 63 0 0 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 64 0 0 

85508 - Rodziny zastępcze 65 3 609 768 3 619 341 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 66 3 352 845 3 619 341 

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych 

67 3 563 130 3 781 360 

w tym: w budżecie OPS / PCPR 68 88 175 91 788 

Źródło: MOPS 

 

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Jednym z podstawowych zadań administracji samorządowej jest bezpieczeństwo publiczne 

rozumiane, jako działania zmierzające do ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciążliwych zagrożeń 

dla mieszkańców.   

Aby zadanie to sprawnie realizować Prezydent Miasta zgodnie z ustawą o samorządzie 

powiatowym powołuje Miejską Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w której skład wchodzą 

przedstawiciele służb oraz istotnych z punku widzenia bezpieczeństwa podmiotów zlokalizowanych 

na terenie miasta, min. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego 

UM, Komendant Miejski Policji, Straży Miejskiej czy Prokurator Rejonowy. Komisja ta dokonuje 
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oceny zagrożeń porządku publicznego na terenie miasta i przygotowuje projekt programu zapobiegania 

przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.  

W mieście Mysłowice program taki jest cyklicznie opracowywany co cztery lata. Aktualnie 

realizowany jest „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego w mieście Mysłowice na lata 2018-2021” przyjęty do realizacji Uchwałą Nr  

XLVII/748/18 Rady Miasta z dnia 22 lutego 2018 roku. 

Nadrzędnym celem programu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, eliminowanie 

zagrożeń oraz przeciwdziałanie patologiom i niedostosowaniu społecznemu. Można go osiągnąć 

poprzez realizację celów szczegółowych obejmujących obszary: 

• poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania; 

• przeciwdziałanie patologiom i niedostosowaniu społecznemu; 

• ograniczenie przestępczości i demoralizacji nieletnich, a także przestępczości dokonywanej 

na szkodę osób starszych; 

• poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

• poprawy jakości życia poprzez ograniczanie zagrożeń ekologicznych. 

By cele te osiągnąć potrzeba harmonijnej współpracy władz miasta, służb mundurowych, 

wspólnot mieszkaniowych, instytucji i organizacji społecznych oraz przełamania bierności samych 

mieszkańców. Określenie wskazanych wyżej celów stanowiło podstawę do zaprojektowania niżej 

wymienionych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku w mieście, w tym między innymi: 

• kontynuowano finansowanie 5 dodatkowych etatów dzielnicowych; skutkowało to tym, że jeden 

dzielnicowy opiekuje się dzielnicą, w której zamieszkuje średnio ok. 5 tyś. mieszkańców; może 

więc w sposób bardziej wnikliwy zająć się problemami mieszkańców. 

• przekazywano środki z budżetu miasta na dodatkowe służby i nagrody dla policjantów prewencji; 

pełnione były one przez policjantów w czasie wolnym od pracy; średnio w ciągu roku było to 200 

dodatkowych patroli w miejscach najbardziej  zagrożonych; 

• współfinansowano ze środków miejskich zakup radiowozów i innego sprzętu koniecznego 

do sprawnego prowadzenia działań przez policję;  

• sfinalizowano I etap wdrażania funkcjonowania Inteligentnego Mysłowickiego 

Monitoringu Miejskiego IM 3 opartego o system 40 kamer w 28 punktach kamerowych, w tym 3 

wjazdowo – wyjazdowe; nadto system obejmuje 2 mobilne punkty kamerowe; 

• kontynuowano budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 

prowadzono działania w ramach procedury „Niebieskie Karty”; 
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• prowadzono działania w ramach rozpoznania zjawisk patologicznych obliczone na zapobieganie 

narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy, w tym wśród nieletnich; 

• prowadzono działania dla ograniczenia patologii i demoralizacji nieletnich, w tym szereg 

programów profilaktycznych jak np. „Bezpieczny siódmoklasista”, których celem jest propagowanie 

zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, uczenie tzw. „bezpiecznych zachowań” oraz 

popularyzowanie wiedzy prawnej. 

• prowadzono działania dla poprawy bezpieczeństwa w rejonie szkół; 

• prowadzono szereg działań prewencyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. 

Wskazane cele to wybrane przedsięwzięcia realizowane przez podmioty zaangażowane  

w program. Szereg inicjowanych przez Komisję działań to otwarty katalog programów, zwłaszcza tych 

realizowanych w szkołach.  

Należy podkreślić, że program był ważnym elementem działań na rzecz ograniczenia 

przestępczości i patologii w mieście, który niewątpliwie przyczynił się do ograniczenia poziomu 

przestępczości, na co wskazuje Policja. Sukcesem programu jest także to, że zaangażowały się w jego 

realizację całe lokalne społeczności, co dobrze rokuje na przyszłość.  

Policja 

Zgodnie z danymi Komendy Miejskiej Policji zmniejszono liczbę przestępstw w mieście, o czym 

świadczy spadek wszczętych postępowań przygotowawczych zarówno ogółem jak i kryminalnych. 

Spadła także ilość przestępstw wszczętych – w 7 wybranych kategoriach szczególnie uciążliwych 

społecznie. Wszystko to miało miejsce przy wzroście ich wykrywalności. Dane te nie obejmują 

przestępstw ujętych w art.209 kk. tj. tzw. nie alimentacji, które są ścigane z urzędu w przypadku 

przyznania świadczeń rodzinnych, a których duża ilość praktycznie zafałszowuje obraz przestępczości 

w mieście. Najbardziej zagrożone przestępczością dzielnice to w kolejności: Rymera, Piasek, Stare 

Miasto i Klachowiec. 

W 2018 r. 48 nieletnich popełniło 127 czynów karalnych, natomiast w 2017r. 40 nieletnich 

popełniło 141 czynów. Nieletni najczęściej popełniali czyny kwalifikowane jako: groźby karalne, 

uszkodzenia ciała, czyny z ustawy o narkomanii i kradzieże cudzej rzeczy. 

Mysłowice są miastem średnio zagrożonym przestępczością narkotykową. Najczęściej 

dystrybuowane są tutaj niewielkie ilości amfetaminy i marihuany. Policja efektywnie zwalcza ten rodzaj 

przestępczości. Problem natomiast stanowią dopalacze, które są tzw. środkami zastępczymi równie 

niebezpiecznymi jak narkotyki, sprzedawane często, jako „artykuły kolekcjonerskie” i z uwagi 

na obowiązujące nieostre przepisy prawa niezwykle trudne do zwalczania przez sanepid i służby. 
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W 2018 r. policja stwierdziła 113 przestępstw narkotykowych i to jest nieznacznie mniej niż  

w 2017 r.  

W analizowanym okresie policja wykazała się większą aktywnością w zwalczaniu 

przestępczości o charakterze gospodarczym; wprawdzie wszczęto mniej postępowań o te przestępstwa 

jednak stwierdzono ich o 53% więcej tj. 612. 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym nieznacznie się pogorszył. Wpływ na to ma m.in. fakt, 

iż przez teren miasta przebiega autostrada. Na mysłowickich drogach zaistniało  

46 wypadków drogowych (o 1 więcej), w których zginęły 3 osoby (o 2 więcej). Odnotowano także 946 

kolizji (w 2017 – 1008). Policjanci ujawnili łącznie ponad 660 wykroczeń. Wyeliminowano także 

z ruchu 230 nietrzeźwych kierowców. 

 Tabela 93 Przestępstwa; wszczęte postępowania  

 2017 2018 

Wszczęte postępowania ogółem 1605 1650 

Wszczęte postępowania ogółem (bez art.209 kk) 1526 1366 

Przestępstwa kryminalne 1126 1225 

Przestępstwa kryminalne(bez art.209 kk) 1047 941 

Przestępstwa w 7 wybranych kategoriach 612 548 

Przestępstwa rozbójnicze 14 20 

Bojki lub pobicia 19 15 

Uszczerbek na zdrowiu 33 37 

Kradzież cudzej rzeczy 266 220 

Kradzież samochodu 21 23 

Kradzież z włamaniem  131 96 

Uszkodzenie mienia 149 168 

Przestępstwa gospodarcze 269 223 

Przestępstwa z ustawy o narkomanii 48 45 

Źródło: Wydział Bezpieczeństwa Publicznego 

Tabela 94 Mysłowice – przestępstwa; wszczęte postępowania – wykrywalność 

 2017 2018 

Wszczęte postępowania ogółem 70,4 75,3 

Wszczęte postępowania ogółem (bez art.209 kk) 69,9 74,1 

Przestępstwa kryminalne 60,5 64,8 
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Przestępstwa kryminalne(bez art.209 kk) 59,5 62,1 

Przestępstwa w 7 wybranych kategoriach 42 45,8 

Przestępstwa rozbójnicze 93,3 77,8 

Bojki lub pobicia 78,6 81,8 

Uszczerbek na zdrowiu 87,5 88,6 

Kradzież cudzej rzeczy 31,6 37,5 

Kradzież samochodu 27,3 37,5 

Kradzież z włamaniem  46,7 57,9 

Uszkodzenie mienia 28,1 27,8 

Przestępstwa gospodarcze 89,3 90,5 

Przestępstwa z ustawy o narkomanii 99,1 96,5 

Źródło: Wydział Bezpieczeństwa Publicznego 

KMP w 2018 roku ukierunkowała swoje działania na:  

• Ograniczenie dynamiki przestępczości w 7 wybranych kategoriach przestępczości podstawowej, 

przestępczości na terenach PKP oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

• Podniesienie poziomu wykrywalności sprawców przestępstw, 

• Ujawnianie wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców, 

• Ochrony dzieci i młodzieży przed przestępczością, narkotykami, alkoholizmem innymi 

zjawiskami patologicznymi, 

• Uzyskiwanie dalszego wzrostu zaufania społeczeństwa do pracy policjantów KMP, poprzez 

podniesienie jakości realizowanych zadań i profesjonalizmu ich wykonania, 

• Kontynuowanie szeroko pojętych działań z zakresu profilaktyki społecznej. 

W roku 2017 łączna kwota wydatków gminy to - 391 341 zł, w tym dofinansowanie Dzielnicowych 

oraz inne kwoty przekazanie na wsparcie Policji: 

• W ramach zawartego Porozumienia z dnia 24 marca 2017 roku, dokonano zakupu alkomatu 

stacjonarnego  z przeznaczeniem dla KM Policji w Mysłowicach -3 000,00 zł.  

• W ramach zawartych Porozumień, dokonano zakupu noktowizora, dwóch kasków na skutery 

dla dzielnicowych oraz sprzętu i materiałów informatycznych  z przeznaczeniem dla KM Policji 

w Mysłowicach – 11 999,92 zł.  

• W ramach zawartego Porozumienia z dnia 28 lutego 2017 roku, dokonano zakupu kamery 

dla Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach -  

9 600,00 zł. 
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W roku 2018 łączna kwota to 432 123 zł z podziałem na dofinansowanie Dzielnicowych, zakup 

oznakowanego samochodu marki Opel Astra oraz nieoznakowanego służbowego z przeznaczeniem 

dla Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach - 75  000 zł. oraz inne kwoty przekazane na wsparcie 

policji, min. zakup zestawu komputerowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji -  

5 535 00 zł. 

 

Straż Pożarna 

Celem działania Straży Pożarnej jest zabezpieczenie życia i mienia mieszkańców Mysłowic 

poprzez walkę z pożarami, innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwo: techniczne, chemiczne, 

ekologiczne i medyczne. 

Zakres działania Państwowej Straży Pożarnej obejmuje: 

� organizację i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych, 

� likwidację miejscowych zagrożeń, 

� pomocnicze specjalistyczne czynności ratownicze w czasie klęsk żywiołowych, 

� rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, 

� nadzór nad przestrzeganiem przepisów PPOŻ. 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach stanowi aparat pomocniczy 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Terenem jej działania jest obszar miasta 

Mysłowice. Straż Pożarna Miasta Mysłowice wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - 

Gaśniczego (KSRG), będącego elementem bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.  

Podstawowym dokumentem określającym podmioty, zadania, zasady i procedury ratownicze jest 

„Plan ratowniczy dla miasta Mysłowice" opracowany i aktualizowany corocznie przez Komendę 

Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach. Na wyposażeniu KM PSP w Mysłowicach jest 

obecnie 12 samochodów pożarniczych, z czego 7 bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych 

lub ratowniczo-gaśniczych, a pozostałe to tzw. samochody pomocnicze służące do wsparcia działań. 

OSP Dziećkowice, Janów, Kosztowy posiadają po trzy samochody pożarnicze, natomiast ZSP KHW 

(Wesoła) dysponuje pięcioma takimi samochodami. 

Tabela 95 Zestawienie etatów i składów jednostek Straży Pożarnej 

Nazwa  Etatów  Skład 

KM PSP Mysłowice  19 funkcjonariuszy/3 os. cyw.  KSRG  

JRG PSP Mysłowice  54 strażaków  KSRG  

OSP Mysłowice – Janów  32 strażaków  KSRG  
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OSP Mysłowice – Dziećkowice  40 strażaków  KSRG  

OSP Mysłowice – Kosztowy  32 strażaków  KSRG  

ZSP KHW S.A. (Wesoła)  32 strażaków  Wspomagające KSRG  

Źródło: Wydział Bezpieczeństwa Publicznego 

Poza działalnością ratowniczo – gaśniczą Straż Pożarna w Mysłowicach prowadzi także 

działania mające na celu profilaktykę i działalność kontrolno - rozpoznawczą. Ponadto Straż jako część 

Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG) realizuje działania mające na celu identyfikację 

i eliminację potencjalnych zagrożeń dla mieszkańców Mysłowic. Najważniejsze z nich to zagrożenie 

pożarowe i zagrożenie skażeniem chemicznym. 

Tabela 96 Zdarzenia w latach 2017 – 2018 

Rodzaj zdarzenia 2017 2018 

Pożary 742 757 

Miejscowe zagrożenia 337 275 

Alarmy fałszywe 102 151 

Razem 1181 1183 

Źródło: Wydział Bezpieczeństwa Publicznego 

Wydatki Miasta na zadania własne dla Państwowej Straży Pożarnej Mysłowice Rok 2017 - 

120 218 zł,  w tym: 

� 4 989zł zakup sintanu, 

� 6 799zł zakupy inwestycyjne (zakup switcha), 

� 100 429zł  budowa strażnicy, 

� 8 000zł uhonorowanie strażaków PSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia Strażaka 

Rok 2018 - 10 000 zł - uhonorowanie strażaków PSP nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia 

Strażaka jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 

Ochotnicza Straż Pożarna 

W roku 2017 łączna kwota to 287 739zł  wydatki związane zabezpieczeniem gotowości bojowej 

jednostek OSP z podziałem na: 

� 45 000 zł przyznane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na modernizację 

centralnego ogrzewania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dziećkowice. 

� 29 903 zł na podstawie Uchwały Nr XXXIV/712/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 grudnia 
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2008 oraz Uchwałą Rady Miasta Nr XXVIII/456/16 z dnia 22 grudnia 2016r – Zarządzeniem 

Prezydenta Nr 1/15 z dnia 2 stycznia 2017r.  wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział 

w działaniach ratowniczych i szkoleniach dla członków Ochotniczych  Straży Pożarnych 

w Mysłowicach (w tym środki zaangażowane za 2016 rok). 

Decyzją Prezydenta Miasta Mysłowice wypłacone zostały nagrody pieniężne dla wyróżniających 

się  strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczyste wręczenie odbyło 13 maja w na terenie 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka – w kwocie łącznie 15 000zł. 

W roku 2018 łączna kwota to  344 293 zł na wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej 

jednostek OSP z podziałem na dofinansowanie działalności statutowej i bojowej OSP w Dziećkowicach 

- remont stanowisk garażowych w strażnicy dla   jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – Dziećkowice - 

10 000zł. Przyznane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/712/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 podzielnika 2008  

i Zarządzeniem Prezydenta Nr 1/18 z dnia 2 stycznia 2018r.  wypłacono ekwiwalent pieniężny za udział 

w  działaniach ratowniczych i szkoleniach dla członków Ochotniczych  Straży Pożarnych  

w Mysłowicach (w tym środki zaangażowane za 2017 rok) - 58 199zł.   

Decyzją Prezydenta Miasta Mysłowice  wypłacone zostały nagrody pieniężne dla wyróżniających 

się strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczyste  wręczenie odbyło 13 maja w na terenie 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z okazji Dnia Strażaka – w łącznej kwocie 15 000zł. 

W ramach projektu „Doposażenie Mysłowickich OSP" zakupiono trzy kompletne  Torby 

Ratownicze oraz defibrator LIFEPAK automat  jako doposażenie miejskich jednostek  

OSP - 23 556 zł.  

 

 

 

Straż Miejska 

Do zadań Straży Miejskiej należy ochrona porządku publicznego na terenie miasta. Istotnym 

czynnikiem decydującym o kierowaniu służb patrolowych w dany rejon są zgłoszenia mieszkańców. 

Straż Miejska zatrudnia 28 funkcjonariuszy, 5 pracowników cywilnych oraz stanowiska pomocnicze, 

w tym obsługa monitoringu – 7 osób. W raportowanym czasie posiadała w swoich zasobach 

4 samochody.  

Straż Miejska realizując swoje zadania współdziała z Policją, Podmiotami świadczącymi usługi 

w zakresie ochrony osób i mienia, Strażą Pożarną, Służbą Ochrony Kolei, Pogotowiem Ratunkowym  

i z innymi organami zapewnienia bezpieczeństwa. 
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Tabela 97 Wybrane wskaźniki dotyczące działalności Straży Miejskiej w Mysłowicach w 2018 r. 

mandaty na łączną kwotę w zł 80 470,00zł 

legitymowani 4348 

pouczenia ustne 3300 

nałożone mandaty karne ogółem 940 

konwoje 299 

dowóz os. nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsc zam 228 

zabezpieczenia imprez 103 

zabezpieczenie miejsc przestępstw, katastrof 40 

etaty 44,50 

wnioski do Sądu Rejonowego 108 

osoby przekazane policji 10 

ujawnione przestępstwa 15 

Kontrole smogowe 1117 kontroli, 42 mkk, 

239 pouczenia, 4 

wnioski o ukaranie  

Alkohol 

 

a) liczba 

przeprowadzonych 

kontroli przestrzegania 

zakazu reklamy i 

promocji napojów 

wysokoprocentowych – 

95 

b) liczna osób 

legitymowanych w zw 

ze spożywaniem 

alkoholu – 1399  

Kontrole wiat śmietnikowych 73 

Programy profilaktyczne:  

• „Bezpieczna droga do szkoły”,  

• „Agresja rówieśnicza”, 

objęto 8003 osoby  
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•  „Pierwsza pomoc”,  

• „Strażnik Miejski przyjaciel przedszkolaka”,  

• „Strażnik Trzeźwości”,  

• „Przyjaciel Rex”,  

• „Misja smogOFF”,  

• „Autochodzik”,  

• „Florka”,  

• „Pierwsza pomoc”,  

• „Powiedz NIE”,  

• „Zwierzęta wokół nas”  

• „Bezpieczny senior”,  

• „Bądź widoczny” 

• „Bezpieczna kobieta w mieście” 

• „Ekobohater”  

• „Usłysz reaguj” 

Źródło: Wydział Bezpieczeństwa Publicznego 

Wydatki samorządowe w Straży Miejskiej Mysłowice kształtują się w roku 2017 łączna kwota to 

1.949.164 zł, w tym dodatkowe środki własne wydziału BP na zakup  w ramach profilaktyki „Bądź 

Bezpieczny” zestawu pomocy dydaktycznej Miasteczko Umiejętności Drogowych 

„AUTOCHODZIK”w wersji instruktorskiej  rozbudowanego o dodatkową karoserię samochodu 

STRAŻY MIEJSKIEJ - 3 740,00 zł. Zakupiono urządzenie do znakowania rowerów wraz ze stojakiem 

na rowery-  630 zł. 

Rok 2018 to łączna kwota  wydatków 2 527 104 zł. 
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Monitoring Miejski 

Inteligentny Mysłowicki Monitoring Miejski iM3 funkcjonuje w pełnym zakresie od kwietnia 

2018 roku. W odróżnieniu od standardowego, monitoring miejski funkcjonujący w Mysłowicach 

cechuje się zaawansowaną analityką. System analizuje strumienie video w poszukiwaniu zdarzeń 

niepożądanych, generuje automatyczne alarmy. Operator systemu ma możliwość przeszukania 

archiwum wprowadzając do systemu cechy zdarzenia/ obiektu i na podstawie określonych kryteriów 

otrzymuje raport. Monitoring wyposażony jest w: 

� 40 kamer w 27 lokalizacjach, 

� punkt mobilny kołowy – 4 kamery, 

� punkt mobilny przenośny – 1 kamera. 

Oprócz Centrum Monitoringu zlokalizowanego w siedzibie Komendy Miejskiej PSP przy  

ul. Mikołowskiej 50 funkcjonują trzy stanowiska – dwa w Komendzie Miejskiej Policji oraz jedno 

w Komendzie Straży Miejskiej i wszystkie mogą korzystać z funkcjonalności systemu  

w pełnym zakresie. Możliwości analityki video to min. leżący człowiek, pozostawiony obiekt, 

zbiegowisko, jazda pod prąd, złe parkowanie pojazdu, kolizja pojazdów, pojawienie się zwierząt, 

dewastacja jak też LPR czyli rozpoznawanie numerów rejestracyjnych. 

Zgłoszenia, które spłynęły do Straży Miejskiej Mysłowice od lipca 2018r. dotyczą: 

� spożywania alkoholu w miejscach publicznych – 54 zdarzenia, 

� dewastacji – 12 zdarzeń, 

� nieprawidłowego parkowania – 37 zdarzeń. 

 Zapisy monitoringu ujawniły także dwa przypadki handlu narkotykami ( sprawcy zostali ustaleni 

i zatrzymani przez policję), jeden przypadek kradzieży roweru (sprawca zatrzymany przez 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej) oraz jeden przypadek kradzieży złomu z byłej KWK Mysłowice 

(sprawcy zatrzymani przez policję). 

Monitoring mobilny był wykorzystywany do zabezpieczania imprez na terenie miasta, min:  

� Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

� Gala MMA, 

� Gala Bokserska, 

� zabezpieczenia składowiska odpadów w dzielnicy Brzezinka. 

W 2017 roku kwota wydana przez Miasto na ten cel to 226 108,44 zł. Firma Qumak zaprojektowała, 

wykonała i świadczy usługi kompleksowego systemu monitoringu i analizy  

w mieście Mysłowice mieszczącego się w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. W roku 2018  

kwota przeznaczona na monitoring to 678 325 zł. 
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Imprezy masowe 

W Mysłowicach w roku 2017 i 2018 odbyło się 14 imprez masowych i 2 zgromadzenia 

publiczne. W 2017r. na terenie miasta Mysłowice odbyło się ogółem 7 imprez masowych o charakterze 

artystyczno-rozrywkowym, w których uczestniczyło razem 17 100 osób. Imprezy masowe podzielone 

były na: 

� 3 koncerty – koncert Marcina Wyrostka, Świętojańskie Dni Mysłowic, Letni Piknik Disco Polo 

� 1 festiwal  – Bądź Jak Jezus 

� 2 kabarety  – Neo- Nówka, Kabaret Moralnego Niepokoju 

� 1 impreza łączona – Eko Logika 

W imprezach masowych, na których wstęp był płatny uczestniczyło 5900 osób, natomiast  

w imprezach na które  wstęp był wolny uczestniczyło 11200 osób. Na terenie Mysłowic, odbyły się 

również 2 zgromadzenia publiczne: 

1. Zgromadzenie publiczne – pikieta, protest przeciwko bezkarności komunistycznych 

zbrodniarzy pod gmachem Aresztu Śledczego w Mysłowicach. 

2. Zgromadzenie publiczne – protest mieszkańców Mysłowic przed planowaną eksploatacją 

górniczą na zagrożonych terenach. Protest polegał na zablokowaniu drogi DW 934 przy  

ul. Brzezińskiej obok ronda. 

Na terenie miasta Mysłowice w 2018 roku odbyło się ogółem 7 imprez masowych, w których 

uczestniczyło razem 17000 osób. Imprezy masowe podzielone były na 5 imprez artystyczno- 

rozrywkowych oraz 2 imprezy sportowe w tym 1 o podwyższonym ryzyku : 

� 2 koncerty –  Świętojańskie Dni Mysłowic, Dwie Dekady 

� 1 festiwal  – Bądź Jak Jezus 

� 1 kabaret  – Kabaret Młodych Panów 

� 1 impreza łączona – Eko Logika 

� 2 sportowe – Gala Silesia Boxing Show 2, Gala Silesian MMA Challenge ( IM o podwyższonym 

ryzyku) 

W imprezach masowych, na których wstęp był płatny uczestniczyło 3800 osób, natomiast  

w imprezach na które  wstęp był wolny uczestniczyło 13200 osób. 

Zarządzanie kryzysowe 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego jest Prezydent Miasta Mysłowice, 

na którym spoczywają obowiązki związane z zapobieganiem niebezpiecznym zdarzeniom 

jak też planowaniem reakcji na nie i ostatecznie podjęciem decyzji skutkujących odtworzeniem 

struktury miejskiej uszkodzonej podczas awarii, różnego rodzaju katastrof czy też klęsk żywiołowych.   
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Organem pomocniczym Prezydenta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania 

kryzysowego jest Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, który m.in.:  

� ocenia występujące i potencjalne zagrożenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo 

publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,  

� przygotowuje propozycje działań i przedstawia Prezydentowi wnioski dotyczące wykonania, 

zmiany lub zaniechania działań ujętych w Miejskim Planie Zarządzania Kryzysowego, 

Miejskim Planie Przeciwpowodziowym oraz innych. 

Przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego zapewnia Miejskie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego wchodzące w skład Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania 

Kryzysowego.  

MCZK czuwa nad niezakłóconym funkcjonowaniem miasta koordynując działania służb 

miejskich, wykonując w tym zakresie polecenia Prezydenta Miasta lub jego zastępców. W czasie 

prowadzenia akcji ratowniczej przez odpowiednie siły Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży 

Miejskiej, Obrony Cywilnej, służb branżowych i komunalnych, MCZK zapewnia koordynację działań 

i ich zabezpieczenie logistyczne. 

 Zagrożenia mogące generować katastrofalne skutki oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia to:  

� pożary lasów. Analizy sporządzane przez Komendę Miejską PSP wskazują na duże zagrożenie 

pożarami dużych, trudnych do działań operacyjnych, połaci lasów; 

� katastrofy budowlane. Zabudowa śródmieścia występuje gęsta zabudowa budynków  

z drewnianymi stropami, klatkami schodowymi, dachami. Jest to przestarzała, komunalna 

struktura mieszkaniowa, rzadko remontowana i zaniedbana. Zagrożenie pożarem i katastrofą 

budowlaną jest duże; 

� lokalne podtopienia (wody opadowe);  

� uwolnienie toksycznych środków przemysłowych. Przez miasto przebiegają główne szlaki 

komunikacji drogowej i kolejowej, którymi transportowane są materiały niebezpieczne. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy jest stosunkowo duże.  

TTaabbeellaa  9988  ZZeessttaawwiieenniiee  aawwaarriiii  ii  iinntteerrwweennccjjii  wwgg..  RRaappoorrttóóww  MMCCZZKK  //  ŹŹrróóddłłoo::  WWyyddzziiaałł  BBeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  PPuubblliicczznneeggoo 

Rok Awarie Interwencje 

2017 854 1701 

2018 729 1902 



 - 166 - 

Obrona cywilna 

Analogicznie jak w sprawach zarządzania kryzysowego, organem właściwym ds. obrony 

cywilnej jest Prezydent Miasta – Szef Obrony Cywilnej Miasta - ustala zadania, kontroluje ich realizację 

oraz kieruje przedsięwzięciami mającymi na celu zabezpieczenie ludności cywilnej przed różnego 

rodzaju zagrożeniami. Nadzoruje pracę szefów obrony cywilnej w instytucjach, przedsiębiorstwach, 

organizacjach społecznych oraz innych jednostkach organizacyjnych działających na terenie miasta. 

Zgodnie z założeniami NATO przygotowany jest do działań w czasie wojny, których zakres 

funkcjonowania wskazują Protokoły Dodatkowe do Konwencji Genewskiej z 1949 roku. Filar tego 

systemu stanowią, mobilizowane w przypadku wojny, formacje Obrony Cywilnej skupione 

w instytucjach publicznych oraz u prywatnych przedsiębiorców.         

Konkludując należy stwierdzić, że zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli jest jednym z podstawowych ustawowych zadań władz samorządowych. By zadanie 

to sprawnie realizować potrzebne jest szerokie spojrzenie obejmujące poczucie bezpieczeństwa 

mieszkańców, możliwości finansowe miasta oraz niezbędne wyposażenie służb miejskich. 

Zagrożeniem mogącym wygenerować szczególnie groźne konsekwencje dla bezpieczeństwa 

mieszkańców jest zaniedbane, prowadzone w niewłaściwy sposób od lipca 2018 roku składowisko 

odpadów niebezpiecznych w Brzezince. Tysiące ton niebezpiecznych substancji zostało porzuconych 

i prawdopodobnie konieczna będzie utylizacja wstępnie szacowana na 35 mln zł. a pożar 

lub rozszczelnienie zbiorników z odpadami grozi skażeniem środowiska. 

Wyjaśnienia i uporządkowania wymaga również mechanizm odprowadzenie wód opadowych 

z autostrady A4 zastosowany przy ul. Kolejowej w dz. Brzęczkowice. W sytuacji nawalnych opadów 

istnieje niebezpieczeństwo polegające na braku możliwości odbioru wody przez niedrożne rowy 

melioracyjne w tej lokalizacji. Może to spowodować lokalne podtopienia sięgające Potoku 

Brzęczkowickiego. Koszt tego przedsięwzięcia jest trudny do oszacowania.   

W celu realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego niezbędne 

są przedsięwzięcia, które nie zostały sfinalizowane w raportowanym okresie, min. zakup drabiny 

pożarniczej dla KM PSP w kwocie ok. 5 mln. zł., zakup i montaż syreny alarmowej  

w dz. Dziećkowice w kwocie ok. 30 tyś. jak też doposażenie Miejskiego Magazynu Obrony Cywilnej 

w środki ochrony indywidualnej, przyrządy pomiarowe i inne związane z funkcjonowaniem Formacji 

Obrony Cywilnej.  



 

8. Inwestycje 

Tabela 99 Zestawienie inwestycji zrealizowanych w 2017 roku 
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Nazwa zadania Ogółem środki Wartość umowy 
    

     Łącznie Wydział:  50 024 689,00 48 723 327,42 
600       TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 35 365 076,00 34 823 277,88 
  60004     Lokalny Transport Zbiorowy 14 184 939,00 14 184 937,37 
    2900 101 Wpłaty dka KZK GOP   (   P  ) 13 709 105,00 13 709 104,37 

    2900 102 Wpłaty dla MZK Tychy  (   P   ) 475 834,00 475 833,00 

  60015     Drogi  publiczne w miastach na prawach powiatu 9 843 209,00 9 509 308,32 
    4270 103 Przeglądy ustawowe obiektów mostowych   (   P   ) 9 816,00 9 815,40 

    4270 104 Utrzymanie i remonty rowów przydrożnych na drogach powiatowych   (   P   ) 49 215,00 49 214,39 

    4270 105 Remonty nawierzchni dróg powiatowych   (   P   ) 98 953,00 98 952,83 

    4270 106 Remonty bieżące chodników     (   P   ) 167 603,00 167 602,21 

    
4270 107 

Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach   (   P   
) 

1 074 042,00 1 066 648,57 

    4270 207 Likwidacja zapadlisk w pasach drogowych na terenie  miasta  (  P  ) 1 236,00 1 235,45 

    4270 235 Usuwanie ubytków nawierzchni dróg powiatowych   (   P  ) 9 000,00 8 979,42 

    4270 249 Zimowe utrzymanie dróg   (   P   ) 60 000,00   

    4270 251 Awaryjna odbudowa pobocza w ciągu ul. Długiej   (  P  ) 69 864,00   

    4300 108 Oznakowanie pionowe dróg powiatowych    (   P   ) 24 936,00 24 935,02 

    4300 109 Oznakowanie  poziome dróg powiatowych   (   P   ) 54 887,00 54 886,32 

    4300 152 Oznakowanie pionowe dróg -  organizacja Tour de Pologne   (  P  ) 19 680,00 19 680,00 

    
4300 252 Zakup i montaż luster drogowych na skrzyzowaniu ulic Laryskiej i Orzeszkowej - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane 

przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzezinka  (   P  ) 
1 000,00   

    4590 110 Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych   (   P   ) 72 850,00 72 815,05 

    4600 111 Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych -  osoby prawne   (   P   ) 200,00 166,05 

    4610 112 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   (   P   ) 9 349,00 9 348,92 

    6050 113 Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich   (   P   ) 3 571 451,00 3 434 042,96 

    6050 114 Modernizacja ul. J. Wybickiego w Mysłowicach - II etap   (   P   ) 1 759 520,00 1 759 519,51 

    6050 115 Przebudowa ul. 3 Maja od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia wraz z  budową kanalizacji deszczowej w Mysłowicach    (  P   ) 64 944,00 64 944,00 

    6050 116 Budowa zatoki autobusowej wraz z przebudową przejścia podziemnego w ciągu DK 79 ( ul. Krakowska ) w Mysłowicach   (   P  ) 28 905,00 28 905,00 

    6050 118 Przebudowa Orła Białego PT + wykonawstwo  (  P   )  ( umowa rbm  300.000,- na 2018 rok ) 1 200 000,00 1 199 999,99 

    6050 119 Przebudowa ul. Laryskiej - I etap  (  P   ) 152,00 151,54 
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    6050 120 Przebudowa ulicy Janowskiej od Działkowej do granicy miasta   (  P  ) 1 000 000,00 1 000 000,00 

    6050 122 Modernizacja ul. Partyzantów w Mysłowicach wraz z budową oświetlenia  (  P  ) 59 077,00 59 076,90 

    6050 124 Modernizacja ul. Stadionowej w Mysłowicach wraz z budową oświetlenia ulicznego  (  P  ) 292 617,00 292 617,00 

    6050 125 Przebudowa ul. Huta Rozalii w Mysłowicach na odcinku od ul. Obrzeżnej Zachodniej do ul. Partyzantów   (   P  ) 27 872,00 27 871,80 

    6050 227 Modernizacja chodnika przy ul. Towarowej w Mysłowicach  ( w tym  25.000 zł z Rady Dzielnicy Stare Miasto )      (  P  ) 51 200,00 51 200,00 

    6050 236 Montaż aktywnego radaru RDW-103   (  P  ) 6 700,00 6 699,99 

    6050 245 Modernizacja chodnika przy ul. Towarowej w Mysłowicach - III etap ( w tym 15.000 zł  z Rady DzielnicyStare Miasto)  (   P  ) 40 140,00   

    
6050 248 

Odwodnienie ul. Murckowskiej od posesji nr 54A do nr 60 - PT + wykonawstwo  ( w tym 6.000 zł z Rady Dzielnicy Ławki )   (   P   
) 

18 000,00   

  60016     Drogi publiczne, gminne 10 666 672,00 10 458 778,67 

    4270 126 Przeglądy ustawowe obiektów mostowych  (  G  ) 4 330,00 4 329,60 

    4270 127 Utrzymanie i remonty rowów przydrożnych na drogach gminnych  (  G  ) 79 149,00 79 148,82 

    4270 128 Remonty bieżące nawierzchni dróg   (  G  ) 366 632,00 366 630,04 

    4270 129 Remonty bieżące chodników  (  G  ) 222 181,00 222 179,54 

    4270 208 Remonty obiektów infrastruktury drogowej ( schody zewnętrzne, parkingi , obiekty mostowe itp.. ) obiekty gminne   (  G  ) 7 294,00 7 293,05 

    4270 209 Likwidacja zapadlisk w pasach drogowych na terenie  miasta  (  G  ) 138 496,00 138 495,83 

    4270 213 Remont nawierzchni ul. Grunwaldzka i Rynek wraz z małą architekturą   (  G  ) 49 931,00 49 930,93 

    4270 237 Usuwanie ubytków nawierzchni  dróg gminnych    (  G   ) 41 755,00 41 748,28 

    4270 250 Zimowe utrzymanie dróg   (  G   ) 60 000,00   

    4300 130 Oznakowanie pionowe dróg gminnych   (  G  ) 39 800,00 39 784,70 

    4300 131 Oznakowanie poziome dróg gminnych   (  G  ) 27 699,00 27 698,55 

    4300 132 Zakup i montaż znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego   (  G  ) 24 000,00 23 959,17 

    4600 133 Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach gminnych - osoby prawne    (  G  ) 9 850,00 9 807,33 

    4610 134 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego   (  G   ) 2 650,00 2 629,63 

    
6050 135 Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich  ( w tym 20.000 zł z Rady Dzielnicy Brzezinka )  (  G  ) ( umowa nadzór 

autorski  5.084,80 na 2018 r  , umowa rbm ROMUS 2.413.651,24 na 2018 r ), umowa rbm dodatk. WPRD 374.379,05 na 2018) 
2 639 813,00 2 639 482,23 

    
6050 136 Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo  (  G  )umowa rbm 1.036.890,- na 2018 r , umowa nadzor 

inwestorski  19.680,- na 2018 r.) 
4 318 071,00 4 318 070,13 

    6050 137 Przebudowa ulic Maków i Krokusów w Mysłowicach - PT + wykonawstwo   (  G  ) 486 423,00 486 422,95 

    
6050 138 Przebudowa ulic Matejki, Żwirki i Wigury , Wałowej i Jagiellońskiej w Mysłowicach    (  G  ) ( umowa  rbm 400.000,- na 2018 r, 

umowa  nadzór autorski 6.888,- na 2018 r ) 
860 459,00 860 458,60 

    6050 139 Przebudowa ul. Kolejowej - PT + wykonawstwo   (  G  ) ( umowa PT  92.250,- zł na 2018 rok ) 92 250,00   

    6050 140 Przebudowa ulicy Okrzei - PT + wykonawstwo   (  G  ) 54 612,00 54 612,00 

    6050 141 Przebudowa ulicy Gen. Ziętka boczna 44  - 54  na działkach 3251/156 , 2825/156 , 1617/156, 1324/156 w Mysłowicach  (  G  ) 67 650,00 67 650,00 

    6050 142 Rozbiórka oraz budowa nowego obiektu mostowego w ciągu ul. Boliny nad  potokiem Bolina  (  G  ) 10 700,00 10 700,00 

    6050 143 Przebudowa ul. Dygasińskiego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo   (  G  ) 649 391,00 649 390,80 
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6050 216 Modernizacja  chodnika przy ulicy Katowickiej od nr 71 do Krzyża przy nr 67 ( w tym 20.000 zł z Rady Dzielnicy Bończyk - 

Tuwima ( G ) 
33 343,00 33 342,26 

    6050 217 Modernizacja chodnika przy ul. Jastruna  ( w tym 10.000,- zł z Rady Dzielnicy Bończyk - Tuwima   (  G   ) 34 000,00 33 999,98 

    
6050 221 Modernizacja chodnika przy ul. Stawowej w Mysłowicach- środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - 

Rada Dzielnicy Piasek    (  G  ) 
20 000,00 18 876,17 

    6050 225 Modernizacja  chodnika przy ul. Świerczyny bocznej w Mysłowicach ( w tym 7.000 zł  z Rady Dzielnicy Piasek )  (  G  ) 18 816,00 18 815,49 

    6050 226 Przebudowa ulicy I. Łukasiewicza w Mysłowicach - I etap  ( w tym 50.000,- zł - Rada Dzielnicy Dziećkowice )     (  G   ) 50 050,00 50 047,15 

    6050 230 Modernizacja  nawierzchni ulicy Zielnioka w Mysłowicach ( w tym 20.000 zł Rada Dzielnicy Kosztowy )   (  G   ) 75 000,00 74 999,36 

    6050 231 Utwardzenie pobocza przy ul. Migdałowej w Mysłowicach II etap ( w tym 20.000 zł Rada Dzielnicy Kosztowy )   ( G  ) 30 000,00   

    6050 238 Modernizacja  ul. Plebiscytowej bocznej w Mysłowicach   (  G   ) 39 005,00 39 004,97 

    6050 240 Modernizacja  ul. Spokojnej w rejonie posesji  nr 7-9 w Mysłowicach   (  G   ) 89 272,00 89 271,11 

    
6050 246 

Modernizacja chodnika  przy ul. Działkowej w Mysłowicach  ( w tym 20.000 zł z Rady Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok )       (  G  
) 

24 050,00   

  60017     Drogi wewnętrzne 420 566,00 420 563,52 

    4270 144 Utwardzenie dróg gruntowych frezem asfaltowym   (  G  ) 128 886,00 128 885,62 

    4270 215 Doraźne utwardzenie ul. P. Korusa w Mysłowicach   (  G   ) 44 508,00 44 507,80 

    4270 218 Remont nawierzchni dróg wewnętrznych     (  G  ) 149 586,00 149 585,04 

    4270 222 Utwardzenie ulicy Miodowej w Mysłowicach ( w tym 5.000 zł z Rady Dzielnicy Krasowy)    (  G  ) 42 012,00 42 011,20 

    4300 146 Publikacja wykazu wydzierżawionych dróg wewnętrznych  (  G  ) 224,00 223,86 

    6050 147 Budowa drogi do działki Nr 1076/136 - PT + wykonawstwo   (  G   ) 12 300,00 12 300,00 

    6050 148 Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 3235/28 - ul. Piotra Korusa w Mysłowicach   (  G  ) 43 050,00 43 050,00 

  60095     Pozostała działalność 249 690,00 249 690,00 

    
4300 204 

Projekty  zagospodarowania terenu dla dróg na terenie miasta - opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych   ( 
G ) 

59 040,00 59 040,00 

    
6050 149 

Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w 
Mysłowicach ( G ) 

190 650,00 190 650,00 

700       GOSPODARKA MIESZKANIOWA 120 553,00 120 552,25 
  70095     Pozostała działalność 120 553,00 120 552,25 

    4270 151 Remonty pustostanów lokali mieszkalnych   (  G  ) 120 553,00 120 552,25 

710       DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 14 840,00 13 945,80 
  71035     Cmentarze 4 920,00 4 920,00 

    6050 232 Budowa cmentarza w Mysłowicach   (   G   ) 4 920,00 4 920,00 

  71095     Pozostała działalność 9 920,00 9 025,80 

    4300 155 Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacja kosztorysów   (  G   ) 5 000,00 4 105,80 

    4390 156 Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  (  G  ) 4 920,00 4 920,00 

750       ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 396 512,00 1 396 510,93 
  75023     Urzędy gmin 1 396 512,00 1 396 510,93 
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    4270 223 Remont sieci kanalizacyjnej budynku przy ul.Plac Wolności 5 w Mysłowicach  (  G  ) 39 162,00 39 161,71 

    
6050 157 Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice przy 

ul. Plac Wolności 5   (  G  ) ( umowa nadzór autorski 10.000,- na 2018 r ) 
1 357 350,00 1 357 349,22 

754       BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ 7 250,00   

  75495 
    Pozostała działalność 

ć 
7 250,00   

    6050 247 Rozbudowa monitoringu w obrębie boiska w dzielnicy Morgi ( w tym 5.500 zł z Rady dzielnicy Morgi)    (  G   ) 7 250,00   

801       OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 849 143,00 7 816 266,53 
  80101     Szkoły podstawowe 1 307 720,00 1 278 833,71 

    4270 153 Remont dachu budynku "starej" sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Mysłowicach    (  P   ) 18 484,00 18 483,07 

    
4270 243 Doraźne utwardzenie placu przyszkolnego przy SP nr 3 w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez 

Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski Ćmok           (G) 
20 000,00   

    4390 158 Zakup usług obejmujących wykonanie  ekspertyz, analiz i opinii   (  G  ) 57 810,00 57 810,00 

    6050 163 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 3 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo   (  G  ) 146 971,00 146 970,25 

    
6050 164 Zakup i montaż monitoringu dla obiektu Zespołu Szkół Sportowych w ramach inicjatywy lokalnej " Monitoring  równa się 

bezpieczeństwo"   (  P ) 
27 912,00 27 911,70 

    6050 165 Modernizacja nawierzchni boiska z przeznaczeniem na bieżnię przy SP Nr 1 w Mysłowicach  (  G  ) 83 640,00 83 640,00 

    
6050 203 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu - PT + 

wykonawstwo ( P ) 
129 903,00 129 902,39 

    6050 224 Modernizacja i budowa boisk przy SP Nr 17 - PT + wykonawstwo  - Rada Dzielnicy Krasowy (  G  ) 10 000,00 9 840,00 

    
6050 228 Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z  funduszy - 

perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku  SP Nr 14  w Mysłowicach + roboty budowlane  (  G  ) 
10 000,00 3 778,50 

    
6057 162 Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z  funduszy - 

perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku  SP Nr 14  w Mysłowicach + roboty budowlane  (  G  ) 
625 125,00 623 548,13 

    
6059 219 Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z  funduszy - 

perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku  SP Nr 14  w Mysłowicach + roboty budowlane  (  G  ) 
177 875,00 176 949,67 

  80104     Przedszkola 4 903 973,00 4 899 984,97 

    6050 170 Budowa  Przedszkola Nr 10 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo  (  G  ) 3 756 872,00 3 756 871,28 

    6050 171 Modernizacja kotłowni i poprawa wentylacji w budynku Przedszkola  Integracyjnego w  Mysłowicach   (  G  ) 23 985,00 23 985,00 

    
6050 229 Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z  funduszy - 

perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku  Przedszkola Nr 8  w Mysłowicach + roboty budowlane    (  G  ) 
185 000,00 184 975,33 

    6050 233 Koncepcja budowy  przedszkola i żłobka na posesji przy ul. Wybickiego 80 w Mysłowicach   (   G   ) 7 380,00 7 380,00 

    
6057 169 Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z  funduszy - 

perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku  Przedszkola Nr 8  w Mysłowicach + roboty budowlane    (  G  ) 
688 075,00 685 406,79 

    
6059 220 Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z  funduszy - 

perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku  Przedszkola Nr 8  w Mysłowicach + roboty budowlane    (  G  ) 
242 661,00 241 366,57 

  80110     Gimnazja 1 250 000,00 1 249 997,85 
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    6050 172 Modernizacja   budynku Gimnazjum  nr 2 w Mysłowicach   (  G  ) 1 250 000,00 1 249 997,85 

  80120     Licea ogólnokształcące 79 950,00 79 950,00 

    6050 173 Modernizacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Mysłowicach   (  P  ) 79 950,00 79 950,00 

  80130     Szkoły zawodowe 307 500,00 307 500,00 

    6050 174 Budowa boiska przy CKZ i U w Mysłowicach   (  P  ) 307 500,00 307 500,00 

900       GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 583 125,00 3 864 584,04 
  90001     Gospodarka ściekowa i ochrona wód 740 781,00 563 886,75 

    4270 179 Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych   (  G  ) 14 124,00 14 123,59 

    4270 180 Utrzymanie  wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami  (  G  ) 69 848,00 67 955,76 

    6050 181 Dobudowa  wpustów   ulicznych  (  G  ) 58 914,00 58 913,44 

    6050 182 Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w  ulicy Kościelniaka  ( w tym 30.000 zł z Rady Dzielnicy Krasowy)   (  G   ) 175 000,00   

    6050 183 Utwardzenie koryta Rowu Kosztowskiego   (  G  ) 128 500,00 128 499,95 

    6050 184 Przebudowa przepustu nad Rowem Kosztowskim w rejonie stadniny koni " Arabka" w Dziećkowicach    (  G   ) 88 600,00 88 600,00 

    6050 185 Utwardzenie koryta cieku wodnego wraz z remontem przepustów od ul. Leśnej do ul. Ofiar Września   (  G   ) 97 801,00 97 800,01 

    6050 234 Modernizacja przepustu pod ul. Orzeszkowej   (  G   ) 107 994,00 107 994,00 

  90015     Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 842 344,00 3 300 697,29 

    4260 186 Zakup energii ( drogi gminne )     ( G  ) 1 136 127,00 887 371,01 

    4260 187 Zakup energii    (  P   ) 1 152 186,00 942 651,75 

    4260 188 Opłaty przyłączeniowe - umowy kompleksowe   (  G   ) 1 873,00 1 872,76 

    4260 189 Opłaty przyłączeniowe - umowy kompleksowe   ( P   ) 814,00 813,40 

    4270 190 Konserwacja i  utrzymanie oświetlenia ulicznego będącego wlasnością miasta - zadania powiatu   (   P   ) 41 637,00 41 636,03 

    4270 191 Konserwacja sygnalizacji świetlnych   (  G   ) 63 937,00 62 636,66 

    4270 192 Konserwacja i i utrzymanie  oświetlenia ulicznego będącego własnością miasta - zadania gminy    (   G   ) 60 000,00 60 000,00 

    4270 202 Konserwacja oświetlenia  przejść podziemnych   (   G   ) 5 752,00 5 751,48 

    4270 205 Awaryjna naprawa sygnalizacji świetlnej przy skrzyzowaniu ulic Katowicka - Szopena w Mysłowicach"   (  G  ) 23 616,00 23 616,00 

    4270 241 Naprawa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Mysłowice  (  G  ) 51 468,00 51 467,17 

    4300 193 Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego    (  G  ) 1 066 200,00 984 148,74 

    4300 201 Demontaż ozdobnego oświetlenia świątecznego    (   G   ) 10 655,00 10 654,26 

    4300 244 Montaż ozdób oświetlenia świątecznego        ( G ) 72 899,00 72 898,41 

    6050 194 Wymiana słupów na terenie miasta   (  G   ) 147 923,00 147 922,62 

    
6050 195 Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych energetycznie 

rozwiązań typu LED   (   G  ) 
7 257,00 7 257,00 

921       KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 592 250,00 592 249,99 
  92109     Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 592 250,00 592 249,99 

    
6050 196 Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z  funduszy - 

perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku  MOK filia Brzezinka  w Mysłowicach + roboty budowlane   (  G  ) 
500 000,00 499 999,99 
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6050 197 Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK przy ul. 

Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola nr 9   (  G   ) 
92 250,00 92 250,00 

926       KULTURA FIZYCZNA I SPORT 95 940,00 95 940,00 
  92695     Pozostała działalność 95 940,00 95 940,00 

    6050 198 Przebudowa Zespołu Rekreacyjno  Sportowego " SŁUPNA" w Mysłowicach  (  G  ) 3 690,00 3 690,00 

    
6050 199 Budowa parku rekreacyjno - sportowego Promenada wraz z zagospodarowaniem Trójkąta Trzech Cesarzy i budową wieży 

widokowej w Mysłowicach - MBO   (  G   ) 
92 250,00 92 250,00 

Źródło: Wydział Realizacji Inwestycji 

Tabela 100 Inwestycje zrealizowane w 2018 roku 
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Nazwa zadania Ogółem środki Wartość umowy 

    Łącznie Wydział:  48 929 170,00 38 421 837,05 
    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 29 706 016,00 26 196 704,95 
    Lokalny Transport Zbiorowy 9 500 000,00 14 716 613,93 

2900 116 Wpłaty dla KZK GOP   (   P  ) 9 000 000,00 14 200 076,93 
2900 117 Wpłaty dla MZK Tychy   (  P  ) 500 000,00 516 537,00 

    Drogi  publiczne w miastach na prawach powiatu 10 487 413,00 6 611 031,00 
4270 120 Zimowe utrzymanie dróg    (   P  ) 60 000,00 59 989,06 
4270 122 Awaryjna odbudowa pobocza w ciągu ul. Długiej   (  P  ) 70 000,00 69 864,00 
4270 123 Przeglądy ustawowe obiektów mostowych   (   P  ) 5 000,00   
4270 124 Remonty nawierzchni dróg powiatowych  (  P  ) 150 000,00 150 000,00 
4270 125 Remonty bieżące chodników   (  P  ) 150 000,00 102 940,92 
4270 126 Awaryjne usuwanie ubytków w okresie zimowym    (  P  ) 15 000,00 14 988,13 
4270 127 Utrzymanie i remonty  rowów przydrożnych na drogach powiatowych   (  P  ) 50 000,00 49 400,00 

4270 128 Remont nawierzchni ulic: Oświęcimskiej, Gen. Ziętka, Brzezińskiej, Katowickiej, Kosztowskiej i Imielińskiej w Mysłowicach   
(  P  ) 

500 000,00   

4270 129 Remonty obiektów infrastruktury drogowej ( schody zewnętrzne, parkingi, obiekty mostowe itp. ) obiekty  powiatowe ( P ) 20 000,00   
4300 130 Oznakowanie  poziome   dróg  powiatowych   (  P  ) 25 000,00 25 000,00 
4300 131 Oznakowanie pionowe dróg powiatowych  (  P  ) 50 000,00 45 000,00 
4300 211 Zakup i montaż luster drogowych na skrzyżowaniu ulic Laryskiej i Orzeszkowej - Rada Dzielnicy Brzezinka    (  G  ) 1 000,00   
4580 207 Pozostałe odsetki 2 000,00 1 323,00 
4590 132 Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych  (  P ) 13 000,00 12 618,90 
4600 133 Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach powiatowych - osoby prawne  (  P  ) 4 833,00 3 320,00 
4610 134 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  (  P  ) 5 000,00 1 548,65 
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4610 135 Opłaty sądowe i notarialne  (  P  ) 1 000,00   
6050 101 Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach  (  P  ) 81 180,00 81 180,00 
6050 102 Przebudowa Orła Białego PT + wykonawstwo  (  P  ) 3 800 000,00 3 550 199,14 

6050 103 Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, 
Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą   (  P   ) 

264 450,00 264 450,00 

6050 104 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Laryska - Pukowca w Mysłowicach  (   P   ) 79 950,00 79 950,00 
6050 111 Przebudowa ulicy Janowskiej od Działkowej do granicy miasta  (  P  ) 2 100 000,00 2 093 232,20 

6050 138 
Budowa zatoki autobusowej wraz z przebudową przejścia podziemnego  w ciągu DK 79 ( ul. Krakowska ) w Mysłowicach  ( 
P) 

40 000,00   

6050 139 Przebudowa ul. 3 Maja od granicy miasta Mysłowice do ul. Laryskiej  (  P  ) 3 000 000,00 6 027,00 
    Drogi publiczne, gminne 9 083 436,00 4 772 095,04 

4270 121 Zimowe utrzymanie dróg   (  G  ) 60 000,00 59 992,99 
4270 140 Przeglądy ustawowe obiektów mostowych   (  G  ) 5 000,00   
4270 141 Utrzymanie i remonty rowów przydrożnych na drogach gminnych   (  G  ) 70 000,00 69 500,01 
4270 142 Awaryjne usuwanie ubytków w okresie zimowym  (  G  ) 60 000,00 59 708,36 
4270 143 Remonty nawierzchni dróg gminnych  (  G  ) 100 000,00 100 000,00 
4270 144 Remonty bieżące chodników   (  G  ) 50 000,00 50 000,00 
4270 145 Utwardzenie dróg gruntowych frezem asfaltowym  (  G  ) 70 000,00   
4270 146 Remonty obiektów infrastruktury drogowej ( schody zewnętrzne, parkingi, obiekty mostowe itp.) obiekty gminne  ( G ) 40 000,00   
4300 147 Oznakowanie pionowe dróg gminnych  (  G  ) 39 840,00 35 000,00 
4300 148 Oznakowanie poziome dróg gminnych  (  G  ) 30 000,00 22 760,90 
4300 149 Zakup i montaż znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  (  G  ) 30 000,00 22 854,59 
4300 150 Zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego   (  G  ) 5 160,00 2 999,99 

4300 200 Zakup i montaż lustra drogowego na ul. Reja w Mysłowicach - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady 
Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzezinka (  G  ) 

500,00 455,10 

4590 151 Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach gminnych   (  G  ) 10 000,00   
4600 152 Wypłata odszkodowań za szkody poniesione na drogach gminnych - osoby prawne   (  G  ) 10 000,00   
4610 153 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  (  G  ) 5 000,00   
4610 154 Opłaty sądowe i notarialne   (  G  ) 2 000,00   
6050 105 Wymiana nawierzchni w ramach remontów średnich   ( G ) 4 303 116,00 2 793 115,09 
6050 106 Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo   (  G  ) 3 260 570,00 1 056 570,00 
6050 107 Przebudowa ulic Matejki, Żwirki i Wigury, Wałowej i Jagiellońskiej w Mysłowicach   (  G  ) 420 000,00 406 888,01 
6050 108 Przebudowa ul. Kolejowej - PT + wykonawstwo   (   G   ) 92 250,00 92 250,00 
6050 155 Przebudowa ulicy Okrzei PT + wykonawstwo  (  G  ) 10 000,00   
6050 156 Przebudowa ulicy Różyckiego - PT     (  G  ) 10 000,00   
6050 157 Przebudowa ulicy Gen. Ziętka boczna 44 - 54 na działkach  3251/156,  2825/156, 1617/156,  1324/156 w Mysłowicach ( G ) 400 000,00   

    Drogi wewnętrzne 535 000,00 78 348,93 
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4270 158 Remont nawierzchni dróg wewnętrznych    (  G  ) 70 000,00 59 838,23 
4270 159 Utwardzenie dróg gruntowych frezem asfaltowym   (  G   ) 50 000,00   
4300 160 Oznakowanie  pionowe dróg wewnętrznych   (  G  ) 25 000,00 18 510,70 
6050 195 Modernizacja ul. Janowskiej bocznej w Mysłowicach     (  G   ) 390 000,00   

    Pozostała działalność 100 167,00 18 616,05 
4300 196 Opłata za korzystanie  z nieruchomości gruntowej - działka  nr1017/32 przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach ( G ) 167,00 166,05 

6050 162 Budowa parkingu "BIKE & Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych  do planowanego parkingu w 
Mysłowicach   (  G   ) 

100 000,00 18 450,00 

    GOSPODARKA MIESZKANIOWA 30 000,00 0,00 
    Pozostała działalność 30 000,00 0,00 

4270 163 Remonty pustostanów lokali mieszkalnych   (   G  ) 30 000,00   
    DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 120 000,00 8 398,40 
    Cmentarze 100 000,00 0,00 

6050 164 Budowa cmentarza w Mysłowicach  (  G  ) 100 000,00   
    Pozostała działalność 20 000,00 8 398,40 

4300 165 Wykonanie odbitek map, zdjęć, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, weryfikacji kosztorysów    (  G  ) 10 000,00 1 510,40 
4390 166 Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   (   G   ) 10 000,00 6 888,00 

    ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 760 000,00 1 759 538,56 
    Urzędy gmin 1 760 000,00 1 759 538,56 

6050 109 Zmiana sposobu użytkowania istniejącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 na potrzeby Urzędu Miasta Mysłowice 
przy ul. Plac Wolności 5   (  G   ) 

1 760 000,00 1 759 538,56 

    OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 707 600,00 5 347 948,78 
    Szkoły podstawowe 4 411 300,00 4 256 886,61 

6050 110 Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz   (    G   ) 172 520,00 152 520,00 

6050 112 Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - 
perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku Nr SP 14  w Mysłowicach + roboty budowlane   (  G  ) 

390 000,00 372 765,61 

6050 167 
Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - 
perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach + 
roboty budowlane   (  G  ) 

900 000,00 900 000,00 

6050 168 Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - 
perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku SP Nr  5 w Mysłowicach + roboty budowlane   (  G  ) 

2 263 119,00 2 189 400,00 

6050 210 Modernizacja boisk o nawierzchni asfaltowej przy SP  Nr 1 w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Szopena - Wielka Skotnica   (  
G  ) 

41 000,00   

6057 113 Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - 
perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku Nr SP 14  w Mysłowicach + roboty budowlane   (  G  ) 

502 131,00 500 040,00 

6059 114 Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - 
perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku Nr SP 14  w Mysłowicach + roboty budowlane   (  G  ) 

142 530,00 142 161,00 
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    Przedszkola 1 766 644,00 1 091 062,17 
6050 170 Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo   (  G  ) 301 996,00   
6050 171 Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo   (  G  ) 282 325,00   

6050 172 Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - 
perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku   Przedszkola Nr 1 w Mysłowicach + roboty budowlane ( G ) 

1 021 323,00 972 348,72 

6050 173 Modernizacja kotłowni i poprawa wentylacji w budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach   (  G  ) 160 000,00 118 713,45 

6057 212 
Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - 
perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku  Przedszkola Nr 8 w Mysłowicach + roboty budowlane   (  G 
) 

850,00   

6059 213 Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - 
perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku  Przedszkola Nr 8  w Mysłowicach + roboty budowlane   (G ) 

150,00   

    Szkoły zawodowe 529 656,00 0,00 
6050 174 Termomodernizacja budynku CKZ i U w Mysłowicach - PT + wykonawstwo  (  P  ) 529 656,00   

    OPIEKA SPOŁECZNA 1 641 733,00   
    Pozostała  działalność 1 641 733,00 0,00 

6050 176 Kluby Inicjatyw Lokalnych przy ul. Słupecka 9, Bytomska 18d ( były bud. Sanepidu ) i Plac Wolności 7 - zmiana sposobu 
użytkowania z przebudową pomieszczeń   (  G  ) 

473 149,00   

6057 198 Kluby Inicjatyw Lokalnych przy ul. Słupecka 9, Bytomska 18d ( były bud. Sanepidu ) i Plac Wolności 7 - zmiana sposobu 
użytkowania z przebudową pomieszczeń   (  G  ) 

845 028,00   

6059 199 Kluby Inicjatyw Lokalnych przy ul. Słupecka 9, Bytomska 18d ( były bud. Sanepidu ) i Plac Wolności 7 - zmiana sposobu 
użytkowania z przebudową pomieszczeń   (  G  ) 

323 556,00   

    RODZINA 56 475,00   
    Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 56 475,00   

6050 175 Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Mysłowicach - PT + wykonawstwo  ( P  ) 56 475,00   
    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 275 563,00 3 946 147,15 
    Gospodarka ściekowa i ochrona wód 425 000,00 305 410,11 

4270 177 Regulacja studni i studzienek ściekowych w drogach publicznych  (  G  ) 50 000,00 49 970,23 
4270 178 Utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami   (  G  ) 40 000,00 38 371,89 
4270 179 Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej  (  G  ) 65 000,00   
6050 180 Dobudowa wpustów ulicznych   (  G  ) 70 000,00 69 944,11 
6050 181 Utwardzenie koryta Rowu Kosztowskiego   (  G  ) 50 000,00   
6050 206 Awaryjna odbudowa przepustu w ciągu ul. Gagarina - PT + wykonawstwo   (  G  ) 150 000,00 147 123,88 

    Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 575 563,00 3 593 136,04 
4260 118 Zakup energii     (  P   ) 1 150 000,00 1 150 000,00 
4260 119 Zakup energi ( drogi gminne )    (  G  ) 1 150 000,00 1 150 000,00 
4270 182 Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego bedącego własnością miasta - zadania powiatu   (  P  ) 45 000,00 30 000,00 
4270 183 Konserwacja sygnalizacji świetlnych  (  G  ) 65 000,00 53 602,42 
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4270 184 Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego bedącego własnością miasta - zadania gminy   (  G  ) 67 000,00 34 435,55 
4270 185 Konserwacja oświetlenia przejść podziemnych   (  G  ) 10 000,00 6 983,94 
4270 186 Naprawa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Mysłowice  (  G  ) 50 000,00 11 094,60 
4270 209 Doświetlenie przejść na terenie miasta   (  G  ) 46 789,00 40 944,34 
4300 187 Świadczenie usługi oświetlenia ulicznego  (  G  ) 1 100 000,00 1 075 484,27 
4300 188  Demontaż ozdób świątecznych  (  G  ) 33 211,00 33 210,92 
4390 208 Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    (  G  ) 10 000,00 7 380,00 

6050 190 Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych 
energetycznie rozwiązań typu LED  (  G  ) 

209 086,00   

6057 191 Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych 
energetycznie rozwiązań typu LED  (  G  ) 

1 296 990,00   

6059 192 Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację sieci oświetlenia ulicznego w wyniku zastosowania efektywnych 
energetycznie rozwiązań typu LED  (  G  ) 

342 487,00   

    Pozostała działalność 275 000,00 47 601,00 
6050 201 Otwarta Strefa  Aktywności - Dzielnica Brzęczkowice i Słupna     (  G  ) 50 000,00   
6050 202 Otwarta Strefa  Aktywności - Dzielnica  Brzezinka     (  G  ) 50 000,00   
6050 203 Otwarta Strefa  Aktywności - Dzielnica  Larysz - Hajdowizna    (  G  ) 50 000,00   
6050 204 Otwarta Strefa  Aktywności - Dzielnica  Kosztowy   (  G  ) 50 000,00   
6050 205 Otwarta Strefa  Aktywności - Dzielnica  Ławki  (  G  ) 25 000,00   

6050 215 Rozbiórka istniejącego i budowa nowego szaletu przy ul. Krakowskiej w Mysłowicach - PT + wykonawstwo - Rada Dzielnicy 
Stare Miasto   (  G  ) 

50 000,00 47 601,00 

    KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 124 783,00 1 028 857,97 
    Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 124 783,00 1 028 857,97 

6050 115 
Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych z funduszy - 
perspektywa 2014 - 2020 - projekt termomodernizacji budynku  MOK  filia Brzezinka w Mysłowicach + roboty budowlane   (  
G  ) 

1 034 783,00 1 028 857,97 

6050 193 Poprawa jakości i dostępności edukacji  przedszkolnej w Mysłowicach - przebudowa części pomieszczeń budynku MOK 
przy ul. Janowskiej 2 na siedzibę Przedszkola  nr 9   (  G  ) 

90 000,00   

    KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 507 000,00 134 241,24 
    Pozostała działalność 1 507 000,00 134 241,24 

6050 194 Budowa  parku rekreacyjno - sportowego Promenada wraz z zagospodarowaniem Trójkąta Trzech Cesarzy i budową wieży 
widokowej w Mysłowicach - MBO  (  G   ) 

1 190 000,00   

6050 197 Budowa  skateparku i miasteczka rowerowego przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach - MBO   (  G   ) 300 000,00 134 241,24 
6050 214 Montaż piłkochwytów na boisku sportowym przy ul. Reja w Mysłowicach - Rada Dzielnicy Brzezinka z 2017 roku 8 000,00   
6050 216 Montaż piłkochwytów na boisku w dzielnicy Bończyk - Rada Dzielnicy Bończyk - Tuwima   (   G  ) 9 000,00   

Źródło: Wydział Realizacji Inwestycji



 

9. Gospodarka przestrzenna i komunalna 

9.1. Gospodarka przestrzenna 

W zakresie gospodarki przestrzennej w latach 2017-2018 przystąpiono oraz uchwalono 

ilości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zamieszczono w tabeli. 

Tabela 101 Zestawienie stopnia realizacji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 

 Przystąpienia do MPZP Uchwalone MPZP MPZP, które zaczęły 
obowiązywać 

2017 5 2 3 

2018 1 3 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Architektury, Budownictwa 

i Planowania 

  

W roku 2017 przystąpiono do opracowania następujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 

• Morgi (Uchwała Rady Miasta Mysłowice nr XL/602/17 z dnia 29.06.2017r.) 

• Wielka Skotnica – Katowicka – Bończyka (Uchwała Rady Miasta Mysłowice 

nr XXXIX/569/17 z dnia 25.05.2017r.) 

• Bolina Północ (Uchwała Rady Miasta Mysłowice nr XXXIII/510/17 z dnia 23.02.2017r.) 

• Hubertus (Uchwała Rady Miasta Mysłowice nr XXX/472/17 z dnia 26.01.2017r.) 

• Zmiana uchwały o przystąpieniu z Larysz-Krasowy na Brzezinka Zachodnia (Uchwała Rady 

Miasta Mysłowice nrXXXIII/507/17 z dnia 23.03.2017r.)* - zmiana nazwy i obszaru 

objętego MPZP 

W 2017 roku następujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego weszły w życie: 

• Bończyk-Katowicka (Uchwała Rady Miasta Mysłowice nr XXVII/466/16 z dnia 

22.12.2016r.) 

• Mikołowska-Moniuszki-Kwiatowa (Uchwała Rady Miasta Mysłowice nr XXXIII/508/17 

z dnia 23.02.2017r.) 

• Cmentarna (Uchwała Rady Miasta Mysłowice nr XXX/474/17 z dnia 26.01.2017r.) 

 

Natomiast w 2018 roku przystąpiono do sporządzania jednego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego – Cmentarz (Uchwała Rady Miasta Mysłowice nr XLVI/737/18 

z dnia 25.01.2018r.) oraz po wyłonieniu w trybie przetargu nieograniczonego realizowana jest 

Uchwała Rady MIasta Mysłowice ws sporządzenia "Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego. 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które weszły w życie w 2018 roku to: 

• Bolina północ (Uchwała Rady Miasta Mysłowice nr LVI/842/18 z dnia 18.10.2018 r.) 

• Hubertus (Uchwała Rady Miasta Mysłowice nr LVI/843/18 z dnia 18.10.2018r.) 

• Brzezinka zachodnia (Uchwała Rady Miasta Mysłowice nr L/778/18 z dnia 26.04.2018r.) 

Stan objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na koniec 2018r. 

Wynosi 35,% powierzchni miasta. 

Tabela 102 Stopień objęcia MPZP obszaru gminy 

MPZP obowiązujące 

 

2336 ha = 35,6 % powierzchni miasta 

(z wyłączeniem lasów = 49,4 %) 

MPZP w trakcie realizacji 

 

371 ha = 5,7 % powierzchni miasta (z 

wyłączeniem lasów 7,9 %) 

RAZEM: 2707 ha = 41,3% powierzchni miasta (z 

wyłączeniem lasów = 57,3 %) 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Architektury, Budownictwa  

i Planowania 

W ujęciu średniej krajowej % pokrycia MPZP miasto zalicza się do grona JST, które 

przekraczają tą średnią, co nie znaczy, że jest to pożądany status, gdyż na przykładzie miast 

ościennych (Katowice, Jaworzno, Sosnowiec) z racji powierzchni tych miast ich % pokrycia 

stanowiłby w stosunku do powierzchni Mysłowic ok. 70-80% pokrycia. Zaznaczyć trzeba, 

że MPZP są kompromisem w, a próby dyskwalifikacji opracowań planistycznych bez głębszej ich 

analizy jako całości mogą prowadzić do powstawania przekazu zewnętrznego, że w mieście cele 

indywidualne pomimo ich wadliwości całościowej są bardziej wiarygodne niż cele całościowe 

kompleksowo i kompromisowo ustalone. Posiadanie jak największego % pokrycia MPZP 

wprowadza stabilność przestrzenną i świadomość sąsiedztwa w związku z powyższym 

sporządzanie tego rodzaju aktów prawa miejscowego powinno być nadal kontynuowane.   

 Niezależnie od występowania pokrycia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze miasta ruch budowlany w przestrzeni dla nowych zamierzeń 

inwestycyjnych kształtuje się następująco:   
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Tabela 103 Zestawienie ogólne ilości wydanych decyzji administracyjnych 

 Ilość wydanych decyzji 
o warunkach zabudowy 

Ilość wydanych decyzji 
o ustaleniu lokalizacji 

Inwestycji Celu 
publicznego 

Ilość wydanych 
pozwoleń na budowę 

2017 94 121 473 

2018 55 47 551 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Architektury, Budownictwa 

i Planowania 

 

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że ruch budowlany w Mysłowicach utrzymuje 

się na stabilnym poziomie z tendencją wzrostową.   
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Rysunek 1 Mapa obszarów Mysłowic objętych MPZP 

 

Źródło: Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania 
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9.2. Gospodarka komunalna 

9.2.1. Sieć wodno-kanalizacyjna 

Długość czynnej sieci wodociągowej będącej w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W  2017 r. wynosiła 326,6 km, a na koniec 2018r. 326,6 km. 

Od lat 90 notuje się systematyczny spadek zużycia wody w Mysłowicach. W  2017 zużycie wody 

na 1-go mieszkańca w mieście wynosiło 36,71m3/r w 2018r. zmniejszyło się do 36,62 m3/r. 

W przypadku gospodarstw domowych spadek zużycia jest konsekwencją powszechnego użycia 

wodomierzy umożliwiających kontrolę wykorzystania wody, spadku liczby mieszkańców.  

W przypadku przemysłu  na spadek zużycia wody wpłynęły ograniczenia lub likwidacja 

działalności  przedsiębiorstw zgłaszających w przeszłości znaczące zapotrzebowanie na wodę. 

W 2017 r. odnotowano 646 awarie na sieci wodociągowej , w 2018 r. doszło do 723 awarii. 

Głównym powodem niedrożności sieci wodociągowych był zły stan sieci wodociągowej. Podjęte 

zostały działania spółki mające na celu zmniejszenie strat wody w sieciach. Dział monitoringu 

wyposażony został w odpowiedni sprzęt specjalistyczny do wykrywania wycieków wody z sieci.  

W przypadku sieci kanalizacyjnej, długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na dzień koniec grudnia 2017r. 

wynosiła 307,5 km, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. 307,50km 

Podstawowymi elementami systemu odprowadzania ścieków dla miasta Mysłowice 

są przepompownie oraz sieci kanalizacyjne. Gmina Mysłowice nie posiada własnej oczyszczalni 

ścieków. Ścieki kierowane są do oczyszczalni Radocha II w Sosnowcu oraz Jaworzno Dąb 

w Jaworznie.   

Ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzystało 2017r  65299 osób (w 2017 roku udział 

ten wynosił 93,4 %),w 2018 roku 64767osób (co stanowi 93,3%). Spadek ilości mieszkańców 

korzystających z sieci można argumentować ogólnym spadkiem mieszkańców w gminie, a także 

migracją mieszkańców z centrum miasta tj. z zabudowy wielorodzinnej do zabudowy 

jednorodzinnej na obrzeżach miasta.  

W 2017 r. odnotowano 847 awarii na sieci kanalizacyjnej, w 2018 r. doszło do 991 awarii. 

Głównym powodem niedrożności sieci kanalizacyjnych były zatory na sieciach i studzienkach 

związane min. z wrzucaniem do sieci odpadów o rozmiarach uniemożliwiających swobodny spływ 

ścieków oraz zatory powodowane nieodpowiednią przepustowością starych w złym stanie 

technicznym sieci ogólnospławnych. 

Ścieki pochodzące z gospodarstw nie przyłączonych do sieci kanalizacyjnych są dostarczane 

wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni poza terenem Mysłowic. W 2017r. ilość ścieków 

odprowadzana wozami asenizacyjnymi wynosiła 3051,50  tys.m3/r. natomiast w 2018r.  2906,3 

tys.m3/r 
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  Na terenach południowych następuje intensywna zabudowa terenów zielonych dotychczas 

niewykorzystywanych pod budownictwo jednorodzinne. Z uwagi na niski wskaźnik ilości 

mieszkańców przypadających na km kanalizacji tereny nie zostają poddane skanalizowaniu.  

W warunkach możliwej zabudowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcy często 

korzystają z tej alternatywy w stosunku do zbiorników bezodpływowych. Spadek ilości 

mieszkańców korzystających z sieci można argumentować ogólnym spadkiem ilości mieszkańców 

w gminie, migracją z zabudowy wielorodzinnej do zabudowy jednorodzinnej w południowych 

dzielnicach lub poza granice miasta.   

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy prowadzone 

są kontrole posesji zaopatrzonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie 

ścieków co do korelacji ilości zakupionej wody oraz ilości ścieków wywożonych z posesji wozami 

asenizacyjnymi. Prowadzona jest również kampanię informacyjną o obowiązkach mieszkańców 

w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mysłowice.  

 W związku z wejściem w dniu 1 stycznia 2018r. w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017r.  

„Prawo wodne” nastąpiły radykalne zmiany w zakresie regulacji dotyczących gospodarowania 

wodami opadowymi. Wyżej wymieniona ustawa wprowadziła opłaty za usługi wodne, w ramach 

których dotychczasowe opłaty za odprowadzanie wód opadowych do wód wzrosły nawet 

czterokrotnie. Podjąć należy działania zmierzające do zapewnienia źródła finansowania systemu 

odprowadzania wód opadowych na terenie gminy Mysłowice. Celem zmniejszenia opłat za usługi 

wodne proponuje się zastosowanie alternatywnych metod odprowadzania wód opadowych 

polegających na zagospodarowaniu wód w miejscu ich powstania min. poprzez zastosowanie 

systemu drenażowego odprowadzającego wody opadowe do studni chłonnych lub zbiornika, 

skrzynek retencyjnych z rozsączaniem lub zbiorników retencyjnych umożliwiających gromadzenie 

i wykorzystywanie wód opadowych. Powyższe rozwiązania przynoszą również korzyści związane 

z oszczędzaniem zużycia wody z sieci wodociągowej oraz przyczyniają się do ochrony środowiska, 

poprzez ochronę zasobów wodnych. W przestrzeni publicznej podjąć działania kompleksowe, 

mające na celu wzmocnienie istniejących zasobów i rozwiązań błękitnej i zielonej infrastruktury 

oraz budowę i rozwój nowych elementów przez utworzenie rozwiązania systemowego. Poza tym 

należy dążyć do dalszego sukcesywnego zwiększania ilości podmiotów/osób "podpiętych" do sieci 

celem obniżenia kosztów funkcjonowania obecnego systemu oraz jednoznaczne określenie 

obszarów w których budowa sieci nie będzie z punktu ekonomicznego opłacalna pod kątem 

utrzymania sieci. Oprócz tego wskazanym jest aby w jak największym stopniu prowadzić 

np. poprzez monitoring zinwentaryzowanych sieci działania zmierzające do odzyskania środków, 



 - 183 - 

które są wydatkowane z tytułu "szkód górniczych" w granicach terenów górniczych lub w terenach 

po - górniczych.  

 

9.2.2. Sieć ciepłownicza 

Dostawą i wytwarzaniem ciepła na terenie Mysłowic zajmują się trzy przedsiębiorstwa: 

• Zakłady Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Katowice, 

• Tauron Ciepło S.A. (dawniej PEC Katowice), 

• Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III (Elektrownia Jaworzno III). 

Mysłowice nie posiadają scentralizowanego systemu ciepłowniczego. System ciepłowniczy 

 składa się z trzech niezależnych podsystemów zasilanych z różnych źródeł ciepła: 

• System ciepłowniczy zasilany z ciepłowni "Mysłowice". Kotłownia "Mysłowice" należy 

do ZEC Katowice i zaopatruje w ciepło północną część Mysłowic wraz z centrum miasta. 

Większość sieci przesyłowych należy do Tauron Ciepło S.A.. Stan techniczny tej sieci 

nie jest najlepszy i wskazana jest stopniowa wymiana poszczególnych odcinków. Część 

sieci w tym systemie eksploatowanych jest również przez ZEC Katowice. Stan techniczny 

tych sieci nie stwarza istotnych zagrożeń bezpieczeństwa przesyłu ciepła. 

• System ciepłowniczy zasilany z ciepłowni "Wesoła". Kotłownia "Wesoła" należy do ZEC 

Katowice i zaopatruje w ciepło dzielnicę Wesoła w Mysłowicach. Większość sieci cieplnych 

w tym systemie należy do ZEC Katowice, a część eksploatowana jest przez Tauron Ciepło 

S.A.. Stan techniczny sieci cieplnych w tym systemie nie stwarza istotnych zagrożeń 

co do bezpieczeństwa przesyłu ciepła, jednakże potrzebna jest stopniowa modernizacja 

poszczególnych odcinków sieci. 

• System ciepłowniczy zasilany z Elektrowni Jaworzno. Elektrownia Jaworzno III jest 

jedynym źródłem ciepła, leżącym poza granicami miasta, zaopatrującym Mysłowice. 

Elektrownia należy do Południowego Koncernu Energetycznego i zaopatruje w ciepło 

Osiedle Brzęczkowice. Sieci rozdzielcze w tym systemie są eksploatowane przez spółkę 

Tauron Ciepło, a ich stan techniczny oceniany jest jako dostateczny, ale zapewniający 

właściwy stopień bezpieczeństwa dostaw ciepła. Magistrala ciepłownicza zasilająca system 

należy do SCE Jaworzno III, a jej stan techniczny nie budzi zastrzeżeń. 

 

System dostarczania ciepła celem ograniczenia niskiej emisji powinien być przy wsparciu 

miasta korelowany z "OZE. Szczególnie w intensywnie zasiedlonych obszarach miasta (centra 

poszczególnych dzielnic, centrum miasta ) celem uzyskania widocznej poprawy stanu powietrza 

i ograniczenia efektu "smogu".   
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9.2.3. Sieć elektroenergetyczna 

Miasto Mysłowice zasilane jest w energię elektryczną z Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego liniami wysokiego napięcia. Za pośrednictwem dziewięciu linii 

napowietrznych 110 kV doprowadzana jest ona do GPZ Mysłowice i GPZ Brzezinka,  

w których dokonywana jest transformacja napięcia 110 kV / SN. Ponadto, na terenie miasta pracuje 

GPZ 110kV/6kV wyłącznie na potrzeby KWK „Wesoła". Dostarczaniem  

i dystrybucją energii elektrycznej w Mysłowicach zajmuje się spółka Tauron Dystrybucja GZE. 

Przez miasto przebiegają ponadto dwie linie tranzytowe 220kV: - 220kV Łagisza - Byczyna - 

Halemba, - 220kV Katowice - Kopanina. Eksploatacją tych linii zajmuje się spółka Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne - Południe Sp. z o.o. Na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie 

miasta pracują dwa Główne Punkty Zasilania:  

• GPZ Mysłowice – zasila odbiorców przemysłowych oraz częściowo odbiorców 

komunalnych z centralnej części miasta,  

• GPZ Brzezinka - zasila większość odbiorców komunalnych oraz przemysłowych 

Mysłowic. Rozdział energii elektrycznej z Głównych Punktów Zasilania 

do poszczególnych odbiorców przemysłowych i komunalnych realizowany jest 

za pośrednictwem linii i stacji transformatorowych SN 20 kV oraz 6 kV. Łączna 

długość linii średniego napięcia w granicach miasta to ponad 360 km, natomiast 

niskiego napięcia - niemal 800 km, w mieście pracuje ponadto niemal 300 stacji 

transformatorowych. 

Wskazanym byłoby jednoznacznego uregulowania kwestii zajętości terenów w pasach 

tzw. stref bezpieczeństwa z tytułu służebności przesyłu niemniej jednak z uwagi na to, 

że w wielu wypadkach sieci te (szczególnie napowietrzne) mogą osiągać sta technicznego 

zużycia okazać się może, że rozsądniejszym byłoby z racji posiadania gruntu ustalić nowe 

ich przebiegi celem uwolnienia terenów w całości lub części.   

 

9.2.4. Sieć gazowa 

Miasto zaopatrywane jest w gaz ziemny z sieci o charakterze ogólnokrajowym, 

rozprowadzanego przez Górnośląski Okręgowy Zakład Gazowniczy w Zabrzu i podległą 

mu jednostkę – Rozdzielnię Gazu Mysłowice oraz ROP w Świerklanach. Doprowadzany jest gaz 

ziemny pochodzenia naturalnego. Gaz ziemny dostarczany jest do Mysłowic przez siedem 

gazociągów wysokiego ciśnienia o łącznej długości 37km (bez odgałęzień). Oprócz gazociągów 

wysokiego ciśnienia eksploatowanych jest 7 stacji redukcyjno-pomiarowych I stopnia. Zarówno 

gazociągi wysokiego ciśnienia, jak i stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia są w dobrym stanie 

technicznym i posiadają na tyle duże rezerwy przesyłowe, że bez rozbudowy pozwolą na przejęcie 
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planowanego zwiększonego zapotrzebowania na paliwo gazowe w perspektywie kilku kolejnych 

lat. Łącznie w mieście znajduje się 231 km sieci średniego i niskiego ciśnienia oraz 8 stacji 

redukcyjno-pomiarowych II stopnia. Sieć gazociągów średniego i niskiego ciśnienia jes t dobrze 

rozwinięta. Szacuje się, że miasto jest zgazyfikowane w 80%, co daje dobrą dostępność 

dla potencjalnych odbiorców. Stan techniczny sieci średniego i niskiego ciśnienia jest dobry, 

a bieżące remonty zapewniają bezpieczeństwo dostaw paliwa gazowego. Stacje redukcyjno - 

pomiarowe II stopnia są również w dobrym stanie technicznym i nie wymagają rozbudowy. 

Pożądanym z tytułu zajętości stref kontrolowanych przez gazociągi wysokiego ciśnienia byłoby 

skuteczne doprowadzenie do faktu wymiany istniejących gazociągów na odcinkach nie będących 

wiekowo  "najmłodszymi" celem poprawy bezpieczeństwa użytkowania terenów w strefach 

kontrolowanych jak i celem ograniczenia zasięgów tych stref, które często wkraczają na terenu osób 

prywatnych lub ograniczają wykorzystanie nieruchomości zajmowanych.  

 

9.2.5. Gospodarka odpadami 

Głównym podmiotem gospodarczym świadczącym usługi w zakresie wywozu odpadów 

komunalnych jest Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.  

Na terenie miasta Mysłowice nie funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych. Odpady 

zbierane są z podziałem na poszczególne frakcje: 

• odpady suche - m.in. odpady z tworzyw sztucznych (w tym opakowania), 

opakowania wielomateriałowe, makulatura, metale, 

• odpady mokre - zmieszane odpady inne niż surowce wtórne i odpady niebezpieczne, 

m.in. odpady kuchenne, rośliny, 

• szkło - białe i kolorowe, 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

Ponadto w Mysłowicach działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), gdzie przyjmowane są odpady problemowe i niebezpieczne. Mieszkańcy Mysłowic 

mogą oddać tam nieodpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

• papier, 

• metale, 

• tworzywa sztuczne, 

• szkło, 

• opakowania wielomateriałowe, 

• przeterminowane leki, 
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• przeterminowane chemikalia, 

• termometry rtęciowe, 

• zużyte baterie, 

• zużyte akumulatory, 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

• zużyte opony, 

• odpady zielone (trawa, liście, gałęzie), 

• odpady budowlane i rozbiórkowe. 

Na terenie Mysłowic nie ma zlokalizowanych czynnych składowisk odpadów. Odpady 

komunalne pochodzące z terenu miasta, wywożone są do unieszkodliwienia poza teren Mysłowic: 

• składowisko odpadów komunalnych w Sosnowcu, ul. Grenadierów - zarządzane 

przez Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o., ul. Grenadierów, 41-200 

Sosnowiec, 

• składowisko odpadów komunalnych w Dąbrowie Górniczej, ul. Główna 144a – 

zarządzane przez Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, Al. J. Piłsudskiego 

34c, 41-303 Dąbrowa Górnicza, 

• składowisko odpadów komunalnych w Knurowie, ul. Szybowa 44 - zarządzane przez 

P.P.H.U. KOMART Sp. z o.o. w Knurowie, ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów, 

• składowisko odpadów komunalnych w Siemianowicach Śląskich, ul. Zwycięstwa 4 - 

zarządzane przez LANDECO Sp. z o.o., ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice. 

Celem ograniczenia potencjalnych kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów 

wskazanym jest doprowadzenie do jak najszybszego ustabilizowania systemu opłat z tego tytułu 

na poziomie pozwalającym mówić o samo-bilansowaniu się systemu.  

 

9.2.6. Tereny zielone i rekreacyjne 

  Na terenie miasta zlokalizowanych jest 30 gminnych placów zabaw. W roku 2017 

kontynuowano budowy dwóch placów zabaw: 

Budowa placu zabaw w dzielnicy Ławki   –   74.995,36 zł 

Budowa placu zabaw Mysłowice – Centrum   –         106.772,44 zł 

Nastąpiła również modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 13 (AK 19) – inicjatywa 

lokalna. W ramach przedmiotowego zadania wydatkowano ze środków z budżetu miasta kwotę 

44.500,00. Dodatkowo wkład przedstawicieli inicjatywy lokalnej w wysokości 6.860,80 – 

świadczenia rzeczowe oraz praca społeczna). 
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Doposażono następujące place zabaw: 

� Ofiar Września     -   9.141,36 

� Nygi / Hlonda      - 40.705,62 

� Konopnickiej      - 40.000,00 

� Spacerowa      - 33.000,00 

� Wrzosowa      - 10.873,20 

� PCK (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 ) -   3.985,20 

Wykonano nawierzchnie bezpieczne pod urządzeniami na placach zabaw: 

� Nygi / Hlonda      - 47.847,00 

� Armii Krajowej 1      -   5.412,00 

Rozbudowano piłkochwytu przy ul. Jodłowej – wykonano projekt za kwotę 5.781,00 zł. Zakupiono 

siatki do bramek: 

� boisko przy ul. Bończyka – środki z Rady Dzielnicy  – 548,58 zł. – 2 szt. 

� boisko przy ul. Ofiar Września – środki z Rady Dzielnicy  – 345,98 zł – 1 szt. 

Wyremontowano place zabaw –remonty i naprawy urządzeń – 24.999,75 zł. 

Wymieniono również piasek w piaskownicach – dokonano wymiany piasku w piaskownicach oraz 

pod urządzeniami zabawowymi za kwotę 29.699,58 zł. 

W 2018 roku doposażono otwarte stref aktywności – zakup i montaż zjazdu linowego na placu 

zabaw Bończyk wraz wykonaniem nawierzchni bezpiecznej - 29.987,40. Zmodernizowano 

(remonty) place zabaw - remonty i naprawy urządzeń na placach zabaw za łączną kwotę 62.817,24 

zł. Wykonano również nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami na placu zabaw przy  

ul. Konopnickiej - 31.980,00. 

Jeżeli chodzi o parki, to powierzchnia terenów parkowo-spacerowych to 11,55ha, natomiast 

zieleńce i tereny zieleni osiedlowej stanowią 61ha. 

W Mysłowicach można wyróżnić następujące przestrzenie zieleni urządzonej: Park 

Zamkowy, Promenada, ośrodek sportowo rekreacyjny Słupna, skwer na Placu Wolności, skwer 

na placu Mieroszewskich, Skwer M. Kaweckiego przy ul. Oświęcimskiej, cmentarze przy 

ul. Mikołowskiej oraz zieleń towarzysząca ciągom komunikacyjnym ulic: Powstańców, 

Mikołowskiej, Szpitalnej. W przestrzeniach tych dominuje zieleń celowo kształtowana przez 

odpowiednie nasadzenia i pielęgnację. Służą one wypoczynkowi, rekreacji i aktywności sportowej. 

Tereny te spełnia ją także funkcje towarzyszące ciągom komunikacji, gmachom publicznym, 

placom czy obiektom, w których sprawowany jest kult. 

Najstarszym w mieście terenem zieleni urządzonej jest Park Zamkowy. Początkowo 

był to prywatny ogród wokół zameczku właścicieli majoratu mysłowickiego, a następnie 

Administracji Thiele Wincklera, od której miasto teren ten dzierżawiło. „W 1927 r.  w Ogrodzie 
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Zamkowym urządzono plantację drzew i kwiatów oraz skwery, a także przeprowadzono renowację 

pałacyku z restauracją” Park ten ciągnie się od ul. Bytomskiej, która jest jego zachodnią granicą, 

w kierunku Przemszy oraz od osiedla patronackiego dawnej „KWK Mysłowice” w kierunku 

Starego Miasta w okolice rynkui ul. Strumieńskiego. Południowo-zachodni narożnik parku niemal 

łączy się ze skwerem urządzonym na Placu Mieroszewskich. Skwer ten sięga do rynku. Obie 

przestrzenie tworzą zwarty kompleks terenów spacerowych, rekreacyjnych i sportowych (boisko 

klubu „Mysłowice 09”) , które są uzupełnione przez mniejsze skwery, zieleń otaczającą kościoły, 

wypełniającą plac przy ul. Matejki oraz łącznik między 

ul. Starokościelną i Grunwaldzką.. O ile Park Zamkowy można określić jako założenie zbliżone 

do centralnego, to Park Promenada tworzy układ linearny. Powstał on w oparciu o drogę spacerową 

prowadzącą od dworca kolejowego do Trójkąta Trzech Cesarzy i wieży Bismarcka. Trasa 

ta od 1880r. cieszyła się wielką popularnością wśród turystów oraz mieszkańców Mysłowic. Ten 

historyczny ciąg spacerowy został przerwany przez poprowadzoną w wykopie linię kolejową, która 

stała się kolejną barierą oddzielającą historyczną część miasta od osiedla Brzęczkowice. Sam park 

stopniowo popadał w ruinę, gdyż przestał być naturalnym ciągiem spacerowym, i stawał się 

zmarginalizowanym terenem zieleni coraz mniej urządzonej. Innymi terenami zieleni urządzonej 

jest utworzony w 1930 r. Park Słupna. Znajduje się on po zachodniej stronie linii kolejowej, niemal 

równolegle do alei spacerowej prowadzącej na „Bismarck”. Zbudowano wtedy motorowy 

i rowerowy tor wyścigowy, otoczony terenami rekreacyjnymi z letnim basenem kąpielowym. Tor 

wyścigowy został po wojnie zlikwidowany i obecnie z pierwotnego założenia funkcjonuje tylko 

kąpielisko. Wokół niego zlokalizowano boiska i urządzenia do aktywnej rekreacji, rozległe tereny 

spacerowe, hotel, restauracje oraz Centralne Muzeum Pożarnictwa z Muzeum Miasta Mysłowice. 

Stopniowo tworzy się przestrzeń publiczna o funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej i kulturalnej. 

Na tym terenie odbywają się koncerty muzyki współczesnej i festiwale. Funkcję tę wspomaga dobre 

skomunikowanie terenu, gdyż znajduje się on w pobliżu ulicy Oświęcimskiej, na której koncentruje 

się transport zbiorowy relacji północ – południe. 

W 2019 roku planowana jest rekultywacja dwóch ważnych parków w Mysłowicach: 

Promenady i Parku Zamkowego. W obu przypadkach funkcjonują w obiegu prawnym decyzje 

administracyjne pozwalające na realizację tych zamierzeń, w jednym tylko przypadku wyłoniono 

podmiot, który będzie realizować zamierzenie "Promenada".  
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9.2.7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta Mysłowice 

Realizacja głównych celów i zadań Programu w 2017 roku: 

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku wraz z obligatoryjną 

sterylizacją 

i kastracją, poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianiem ślepych 

miotów, itp. W roku 2017 do schroniska przyjętych zostało: 93 psy, 32 koty oraz 2 ślepe 

mioty. Wydatkowana kwota to 176.411,24 zł. 

2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie: 

- Kastracje i sterylizacje kotów wolno żyjących – wysterylizowano 48 kotek oraz 

wykastrowano 9 kocurów za kwotę 4.940,00 zł. 

- Dokarmianie kotów wolno żyjących – zakupiono oraz wydano 46 kg karmy suchej 

dla kotów za kwotę 1.990,80 zł. 

3) Odławianie bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej  

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – wydatkowana kwota 36.600,00 zł. 

4) Zapewnienie w razie konieczności miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

5) Edukacja mieszkańców miasta w zakresie odpowiedniej opieki nad zwierzętami: 

- Wykonanie naklejek na kosze uliczne w ilości 1.000 szt. – 2.684,00 zł. 

- Zakup nagród rzeczowych (głośniki, słuchawki, itp.) – 1.535,87 zł. 

- Zakup torebek na psie odchody za kwotę 229,00 zł. 

6) Plan znakowania zwierząt w gminie – w ramach akcji zaczipowano 280 szt. zwierząt 

za kwotę 5.918,00 zł. 

Realizacja głównych celów i zadań Programu w 2018 roku: 

1) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku wraz z obligatoryjną 

sterylizacją i kastracją, poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

usypianiem ślepych miotów, itp. 

2) W roku 2018 do schroniska przyjętych zostało: 121 psów, 78 kotów oraz 4 ślepe mioty. 

Wydatkowana kwota: 190.974,20 zł. 

3) Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie: 

4) Kastracje i sterylizacje kotów wolno żyjących – wysterylizowano 23 kotki oraz 

wykastrowano  14 kocurów za kwotę  2.435,00 zł. 

5) Dokarmianie kotów wolno żyjących – zakupiono oraz wydano opiekunom społecznym 

karmę za kwotę  987,26 zł. 
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6) Odławianie bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej  

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – wydatkowana kwota 

31.240,00 zł. 

7) Zapewnienie w razie konieczności miejsca dla zwierząt gospodarskich – 

8) Edukacja mieszkańców miasta w zakresie odpowiedniej opieki nad zwierzętami: 

9) Prelekcje w szkołach prowadzone wraz z przedstawicielami Straży Miejskiej, 

10) „Spacer z czworonogiem”. 

11) Plan znakowania zwierząt w gminie – w ramach akcji zaczipowano 140 szt. zwierząt 

za kwotę 3.459,50 zł. 

Celem uporządkowania tej problematyki szczególnie wybrzmiewającej w ostatnim roku 

wskazanym jest rozważenie zasadności czy Mysłowice działając samodzielnie lub przy współ-

udziale innych JST jako partycypujących byłyby w stanie realizować zamierzenie w postaci 

budowy nowego schroniska czy też rozwiązać tą kwestię w inny sposób w ramach obowiązującego 

prawa.  

 

9.2.7. Pozostałe usługi, zakupy i inwestycje związane z gospodarką komunalna 

Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato-zima – kwota 4.924.516,56 zł umowa 

16.04.2017 – 15.04.2018. Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato-zima – kwota 4.962.356,62 zł 

umowa z dnia 16.04.2018 do 15.04.2019 

Zakupy zrealizowane w 2017 roku oraz prace remontowe i usługi: 

1) Zakup czujek dymu i czadu - kwota – 9.141,00 zł – zakupiono łącznie 101 szt. 

2) Zakup koszy ulicznych: 

- kosze typu Dinova z tworzywa o pojemności 50l, zakupiono 35 szt. - kwota zakupu 

4.945,00 zł 

- kosze uliczne betonowe – zakupiono 12 szt (Rada Dzielnicy Bończyk – Tuwima – 6szt. 

(1.398,00 zł), Rada Dzielnicy Kosztowy – 6 szt. (751,53 zł) 

3) Zakup 5 szt. pojemników na piasek – kwota zakupu 3.816,00 zł – pojemniki Kingspan 

SGB00300 300kg (kolor żółty) 

4) Zakup i postawienie 7 szt. donic betonowych – kwota 5.392,32 zł, lokalizacje:  

ul. Brzezińska/Kosztowska, ul. Obrzeżna Północna, ul. Katowicka, ul. Wybickiego 

/Pukowca  

5) Zakup i montaż 2 gablot ogłoszeniowych w dzielnicy Bończyk-Tuwima – kwota 3.444,00 zł 

– lokalizacje: ul. Katowicka i ul. Jastruna.  

6) Zakup i montaż ławek: 

- Zakup i postawienie 4 szt. nowych ławek w dzielnicy Kosztowy – kwota 4.231,20 zł. 
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- Zakup i montaż 7szt. ławek – kwota 6.888,00 zł – lokalizacje: ul. Brzezińska 2 szt, 

Kosztowska, Fabryczna, Stadionowa 2szt, Stawowa 27 

7) Uzupełnienie elementów małej architektury w dzielnicy Wesoła w ramach inicjatywy 

lokalnej – kwota 12.994,95 zł – zakup 11 szt donic, 4 szt koszy betonowych ulicznych, stołu 

do gry w szachy i chińczyka, hydrantu Pawełek 

1) Obsadzenie i pielęgnacja zieleni na rondach i skwerach miejskich – kwota 72.719,13 zł – 

wykonanie projektu zagospodarowania ronda, obsadzenie roślinnością (zasadzono 376 

krzewów), wysypanie kamieniem 

2) Wykonanie nasadzeń oraz zagospodarowanie terenu na wysepce zlokalizowanej  

przy skrzyżowaniu ul. Krasowskiej z ul. Murckowską – środki z rezerwy celowej na zadania 

wskazane przez rady Dzielnic – Rada Dzielnicy Ławki - kwota 3.000,00 zł - wykonanie 

graficzne projektu, obsadzenie krzewami w ilości 48 szt, wysypanie korą oraz żwirem, 

posianie trawy i wykonanie napisu oraz ułożenie dużych ozdobnych kamieni. 

3) Naprawa i uzupełnienie ławek – kwota 5.499,99 zł – malowanie ławek oraz wymian  

i uzupełnienie desek 

4) Remont dwóch gablot i tablicy ogłoszeniowej w Dzielnicy Janów Miejski -Ćmok – kwota 

1.500,00 zł – malowanie konstrukcji, wymiana oszklenia, uzupełnienie brakującej tylnej 

ściany tablicy  

5) Remonty wiat przystankowych – kwota 21.476,00 zł – uzupełnienie brakujących szyb, 

malowanie konstrukcji wiat oraz ławek,  

6) Demontaż i przechowywanie 4 szt. wiat przystankowych z ul. Orła Białego – kwota 

5.977,80 zł – z związku z remontem ulicy wiaty zostały zdemontowane i przechowane 

do czasu ponownego montażu.  

7) Wykonanie i montaż tablic znamionowych ronda Światowych Dni Młodzieży – kwota 

7.367,370 zł – wykonano 3 szt tablic oraz dokonano ich montażu na rondzie.  

8) Postawienie choinek w Rynku oraz na rondach – kwota 5.000,00 zł – zapłacona  

w roku 2018  

9) Likwidacja źródeł zagrożenia – kwota 3.000,00 zł – wykonano opryski na komary  

i kleszcze w rejonie parku Słupna, promenada, Park Zamkowy, Urząd Stanu Cywilnego, 

plac zabaw Okrzei i Kołłątaja 

10) Montaż i utrzymanie przenośnych toalet miejskich – kwota 3.969,00 – 2 toalety  

przy ul. Krakowskiej oraz Gen. J. Ziętka  

11) Utrzymanie szaletów miejskich – kwota 39.812,60 zł – toaleta zlokalizowana  

przy ul. Oświęcimskiej  
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12) Utrzymanie fontann przy ul. Placu Wolności, w Rynku oraz parku Zamkowego – kwota 

22.754,99 zł – zakres prac obejmuje uruchomienie fontann, prace konserwatorskie  

i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann 

miejskich, w tym codzienne oczyszczanie fontann z liści, śmieci i innych zanieczyszczeń 

mających wpływ na prawidłową pracę fontann, dozowanie środków chemicznych, 

przygotowanie fontann do okresu zimowego 

13)  Flagowanie miasta: 

- Rozwieszenie flag z okazji świąt: 1-3 Maja, Boże Ciało, Powstania Śląskie, 11 Listopada – 

łącznie rozwieszono 244 flagi za kwotę - 9.495,79. 

- Rozwieszenie flag z okazji święta: Dzień Ślonskij Fany – 15 lipca – za kwotę: 717,04zł. 

 

Zakupy zrealizowane w 2018 roku oraz prace remontowe i usługi: 

1) Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Stawowej w dzielnicy Piasek – Rada Dzielnicy 

Piasek – kwota 33.754,32 zł – zagospodarowanie teru zgodnie z projektem, wykonanie 

obrzeży, palisad, zakup i posadzenie roślinności oraz pielęgnacja 

2) Remont tablic informacyjnych Rada dzielnicy Krasowy – kwota 3.700,00 zł – malowanie, 

wymiana i uzupełnienie szyb, 

3) Remont grobu Powstańców Śląskich w Mysłowicach – kwota 63.295,80 zł – demontaż 

starego grobu i wykonanie nowego wraz z odtworzeniem cześć ogrodzenia 

4) Utrzymanie grobownictwa wojennego – kwota 9.532,50 zł – bieżące utrzymanie  

w czystości oraz palenie zniczy w dniach 1.11 oraz 11.11 

5) Postawienie choinek w Rynku oraz na rondach – kwota 5.000,00 zł  

6) Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na wysepce przy skrzyżowaniu  

ul. Krasowskiej z ul. Murckowską – Rada Dzielnicy ławki – kwota 1.500,00 zł 

7) Budowa wiat przystankowych – kwota 11.881,80 zł – zabudowano 3 szt wiat  

z odzysku Brzezinka Pętla Wysoki Brzeg, Krasowska, Kościelniaka.  

8) Naprawa ławek – Rada Dzielnicy Janów Miejski – Ćmok – kwota 490,00 zł – naprawa 

ławek w okolicy ronda Im. Rotmistrza Witolda Pileckiego ul. Mikołowska  

9) Naprawa i uzupełnienie ławek – kwota 3.989,98 zł - malowanie ławek oraz wymian  

i uzupełnienie desek 

10) Remonty fontann – kwota 6.100,00 zł – ze względu na dewastacje kamiennych części 

fontann wykonano cześć nowych płyt granitowych fontanny przy ul. Grunwaldzkiej oraz 

dokonano uszczelnienia  

11) Utrzymanie szaletów miejskich – kwota 43.255,20 - toaleta zlokalizowana przy  

ul. Oświęcimskiej  
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12) Utrzymanie fontann – kwota 21.474,76 zł - przy ul. Placu Wolności, w Rynku oraz w Parku 

Zamkowym - zakres prac obejmuje uruchomienie fontann, prace konserwatorskie 

i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann 

miejskich, w tym codzienne oczyszczanie fontann z liści, śmieci i innych zanieczyszczeń 

mających wpływ na prawidłową pracę fontann, dozowanie środków chemicznych, 

przygotowanie fontann do okresu zimowego 

13) Zagospodarowanie parku w dz. Brzezinka na ulicy Brzezińskiej naprzeciwko budynku 

dawnej Gminy – Rada Dzielnicy Brzezinka – kwota 45.500,00 zł – likwidacja starych 

ławek, zakup i montaż 4 szt nowych ławek, zniwelowanie terenu i posadzenie roślinności 

oraz jej pielęgnacja, likwidacja starych murków 

14) Modernizacja wiat przystankowych (remonty wiat) – kwota 16.802,30 zł - uzupełnienie 

brakujących szyb, malowanie konstrukcji wiat oraz ławek,  

15)  Flagowanie miasta - rozwieszenie flag z okazji świąt: 1-3 Maja, Boże Ciało, Powstania 

Śląskie, 11 Listopada – łącznie rozwieszono 574 flagi, wydatkowana  kwota – 26.160,75 zł. 

16) Zakup koszy ulicznych – kwota 3.960,60 – zakupiono 28 szt koszy z tworzywa typu Dinova 

o poj. 50 l 

17) Zakup koszy ulicznych – środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady 

Dzielnic – Rada Dzielnicy Bończyk-Tuwima – kwota 861,00 zł – zakupiono 2 szt koszy 

betonowych  

18) Zakup tablic informacyjnych:  

- Rada Dzielnicy Piasek – 1.499,37 zł 

- Rada Dzielnicy Wesoła – 1.912,65 zł  

19) Zakup i montaż ławek 

- Zakup i montaż ławek kwota 4.907,70 zł zakupiono 7 szt. ławek. 

- Rada Dzielnicy Dziećkowice kwota 4.907,70 zł zakupiono 7 szt. ławek. 

Celem ograniczenia potencjalnych kosztów funkcjonowania elementów użytkowanych 

publicznie - tzw. małej architektury wskazanym jest aby w prowadzić jak najszersze akcje 

informacyjne celem podniesienia świadomości mieszkańców / dzieci w wieku szkolnym 

i przedszkolnym, że należy dbać o dobra wspólne i wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem.  
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10. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym miasta oraz zasobów terenów gminnych 

pod budownictwo mieszkaniowe 

10.1. Potrzeby mieszkaniowe 

Liczba rodzin  oczekujących  na  mieszkanie  w   zasobach  Gminy   Mysłowice  spełniające   

kryteria uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali  

wchodzących  w skład mieszkaniowego   zasobu   Gminy  Mysłowice: 

Tabela 104  Liczba osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu 

 

Rok 

lokalu           

socjalnego  

lokalu mieszkalnego na czas 

nieoznaczony 

lokalu zamiennego 

2017 432 20 38 

2018 

  

392 40 29 

Źródło: Wydział Infrastruktury Miejskiej 

 

10.2. Realizacja przydziału mieszkań 

Tabela 105 Przydział mieszkań komunalnych 

     Realizacja przydziału  mieszkań   na 

czas nieoznaczony 

Realizacja przydziału lokali  socjalnych 

 Ilość osób 

na liście 

Zrealizo 

wane 

przydziały 

% Ilość osób na 

liście 

Zrealizowane 

 przydziały 

w tym na 

podstawie 

wyroków 

sądowych 

% 

2017 r.  20  12  60 432 73 54 16,9 

2018 r.   40  29  72,5 392  50  44 12,7  

Źródło: Wydział Infrastruktury Miejskiej 

 

10.3. Mieszkania do remontu 

Lokale mieszkalne wymagające poniesienia znacznych nakładów  przeznaczone  były  

do remontu  na  koszt  własny przyszłego najemcy. Skierowanie na remont mieszkania otrzymała 

następująca liczba osób: 

� w  2017 r.  -  15     

� w 2018 r.         - 26  
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10.4. Zamiana lokali mieszkalnych 

Tabela 106 Zamiana lokali mieszkalnych 

 2017 r. 

 

2018 r. 

 

Zamiana z urzędu 17 22 

Dobrowolna zamiana 

Pomiędzy najemcami 

12 4 

Odmowa dokonania zamiany 3 1 

Źródło: Wydział Infrastruktury Miejskiej 

 

10.5. Mieszkaniowy Bank Zamiany mieszkań 

W 2012 r. utworzony został  na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice 

Mieszkaniowy Bank Zamian Mieszkań. Działa na zasadzie skrzynki kontaktowej, umożliwiającej 

przekazywanie informacji pomiędzy osobami, które wyrażą chęć zamiany zajmowanego 

mieszkania na inny.  

Bank Zamian w liczbach: 

� w 2017 r.  wpłynęło 9 ofert dot. zamian 

� w 2018 r.  wpłynęło 11 ofert dot. zamian 

  

10.6. Przetargi na wynajem mieszkań o powierzchni pow. 80m2 

Lokale mieszkalne o powierzchni pow. 80 m²  przeznaczane są do przetargu na czynsz 

wolny. 

Tabela 107 Zawarte umowy najmu w wyniku przetargu 

 Rok Zawarte umowy najmu w  wyniku przetargu 

2017  7   

2018  3 

Źródło: Wydział Infrastruktury Miejskiej 

 

10.7 Pomieszczenia tymczasowe 

 Pomieszczenia tymczasowe są wynajmowane na okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy. Według 

sporządzonego rejestru  w 2017r.    96  osób  oczekiwało na pomieszczenia tymczasowe, a w 2018r. 

102 osoby. W 2017 r.   nie przydzielono pomieszczeń tymczasowych. W 2018 r.  przydzielono 

9 pomieszczeń tymczasowych 
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10.8. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

Tabela 108 Dane za lata 2017-2018 dotyczące dodatków mieszkaniowych: 

Dodatki mieszkaniowe  2017 2018 

Kwota wypłaconych 

dod. mieszkaniowych 

3 284 558,36 3 059 706,67 

Ilość wydanych decyzji 2608 2611 

Ilość wypłaconych dod. 

mieszkaniowych 

13151 12 202 

Ilość złożonych wniosków 2362 2173 

Źródło: Wydział Infrastruktury Miejskiej  

Tabela 109 Dodatki energetyczne 

Dodatki energetyczne 2017 2018 

Liczba złożonych 

wniosków/Wydanych decyzji 

482 453 

Kwota wypłacona na dodatki 

energetyczne 

38.231,05 36.327,21 

Źródło: Wydział Infrastruktury Miejskiej 

 

  10.9. Udzielone ulgi w spłacie należności czynszowych i dotacje przedmiotowe w 

latach 2017-2018 

Ulgi udzielone w 2017r. Rozłożenie na raty - ilość udzielonych ulg: 132, kwota: 

2.963.234,57 zł 

Umorzenie - ilość udzielonych ulg: 14, kwota: 121.797,83 zł 

Ulgi udzielone w 2018r. Rozłożenie na raty - ilość udzielonych ulg: 118, kwota: 

2.721.115,47 zł  

Umorzenie - ilość udzielonych ulg: 2, kwota: 36.872,47 zł. 

 

Dotacje przedmiotowe MZGK w 2017r. przyznano na kwotę - 2.118.940zł, wykonanie – 

1.957.004,61zł: 

1. Dotację przedmiotową na remonty 300.000zł 

2. Dotację przedmiotową na działalność statutową 750.000zł 

3. Dotację przedmiotową na pokrycie strat wynikających z najmu lokali socjalnych 

i użyczenia lokali użytkowych – 250.000zł 
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4. Dotacja przedmiotowa na pokrycie różnicy czynszu i opłat za media za lokale 

wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne – 700.000zł 

5. Dotacja przedmiotowa na remont lokalu mieszkalnego dla  repatrianta i członków 

jego najbliższej rodziny przy ul. Słupeckiej 3/2 – 118.940zł. 

Dotacje celowe przyznane MZGK w 2017r., przyznano dotacje na kwotę -1.827.970,29zł, 

wykonanie – 1.542.750,86zł 

1. Dotacja celowa  dla MZGK na budowę wind w budynkach lokali użytkowych- 

przychodniach zdrowia -Różyckiego 2c, Wyspiańskiego 19, Świerczyny 1 – 

390.771zł 

2. Dotacja celowa  dla MZGK na modernizację budynków mieszkalnych – 603.700zł 

3. Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie projektów technicznych modernizacji 

dachów oraz elewacji budynków, zlokalizowanych w obrębie torowiska 

tramwajowego w Mysłowicach – 134.000zł 

4. Dotacja celowa dla MZGK na modernizację istniejących pomieszczeń 

dla Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności i Sekcji Osób 

Niepełnosprawnych zlokalizowanych przy  ul. Brzezińskiej 21 w Mysłowicach – 

etap II – 50.000zł 

5. Dotacja celowa dla MZGK na: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę 

efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej -Etap  III – 

Mikołowska 4a – 2017 – 379.679,29zł 

6. Dotacja celowa dla MZGK na: kompleksowe unieszkodliwienie odpadów 

zawierających azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach – 2017r.- 226.820zł,   

7. Dotacja celowa  dla MZGK na modernizację pokrycia dachowego wraz 

z dociepleniem poddasza w budynku przy ul. 3-go Maja 28 -43.000zł 

Dotacje przedmiotowe przyznane MZGK w 2018r.,  przyznano dotacje na kwotę 

1.176.690,00zł, wykonanie – 1.164.648,72zł 

1. Dotacja  przedmiotowa dla MZGK na pokrycie różnicy czynszu  i opłat za media        

za lokale wynajęte od innych administratorów budynków na lokale socjalne – 300.000zł + 

200.000zł ( 500.000zł) 

2. Dotacja przedmiotowa  dla MZGK na remonty – 100.000zł + 26.690zł  (126.690 zł) 

3. Dotacja przedmiotowa dla MZGK na działalność  statutową – 100.000zł+150.000zł+ 

200.000zł ( 450.000zł) 

4. Dotacja przedmiotowa dla MZGK na pokrycie strat wynikających z najmu lokali socjalnych 

i użyczenia lokali użytkowych  - 100.000zł 
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Dotacje celowe przyznane MZGK  w 2018r, przyznano dotacje na kwotę 1.764.106,97zł, 

wykonanie- 1.400.266,43zł 

1. Dotacja celowa dla MZGK na: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności 

energetycznej w budynkach użyteczności publicznej -Etap  III – Mikołowska 4a – 2018- 

1.161.381,14zł 

2. Dotacja celowa dla MZGK na: kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających 

azbest obiektu Mikołowska 4a w Mysłowicach – 2018r. 504.025,83zł 

3. Dotacja celowa dla MZGK na likwidację szamba przepływowego obejmującego budynki 

przy ul. Grunwaldzkiej 20,22,22a,i 22 b w Mysłowicach – 20.000zł ( przekazano 

19.065,11zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora MZGK) 

4. Dotacja celowa dla MZGK na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń przeznaczonych 

na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wraz   z zagospodarowaniem terenu. 

- 30.000zł 

5. Dotacja celowa dla MZGK na wykonanie instalacji c.o. oraz wymianę witryny  i okien 

w lokalu użytkowym przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Mysłowicach. - 48.700zł 

 

Częściowe pokrycie kosztów zarządu i funduszu remontowego we Wspólnotach 

Mieszkaniowych w których ma udział Gmina Mysłowice: 

� 2017r. plan po zmianach 1.862.911,00zł, a wykonanie 1.861.553,21zł 

� 2018r. plan po zmianach 1.856.123,00zł,a wykonanie – 1.854.054,59zł 

 

 W  ramach postępowań prowadzonych w sprawach roszczeń odszkodowawczych 

dla właścicieli nieruchomości z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobie uprawnionej 

na mocy wyroku sądowego, w związku z art. 18 ust.5 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw 

lokatorów,  mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z późn. zmianami 

gmina  wypłaciła odszkodowanie   w wysokości podanej w poniższej tabeli. 

                                                                                                                                    

Tabela 110 Wypłacone odszkodowania 

Nazwa zadania Plan na 2017r.   Wykonanie 

w 2017r. 

Plan na 2018 r. 

 

Wykonanie 

w 2018r. 

Odszkodowania z tyt. nie 

zabezpieczenia przez gminę 

lokali socjalnych    

1.330.000      941.391,01 996.396,00 746.825,51 

Zapłata odsetek od wyroków z 0 0 10.000,00 7.815,51 
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tyt. nie zabezp. przez gminę 

lokali socjalnych 

Koszty postępowania 

sądowego i prokuratorskiego 

           10.000  6.868  35.000,00 27.796,77 

Źródło: Wydział Infrastruktury Miejskiej 

Czynności w 2017r.:  

� podpisano i zapłacono właścicielom nieruchomości odszkodowanie w 66 ugodach 

pozasądowych  

� zapłacono odszkodowanie zgodnie z wyrokiem sadowym z powództwa Buczek G. - 1 szt 

� sprawy w toku, do wyjaśnienia i rozpatrzenia przez Gminę - 38 szt. na kwotę 618 779,59 zł. 

� sprawy sądowe w toku z powództwa Buczek i Blaut -  8 szt. na kwotę 96 146,01 zł. 

� Gmina przystąpiła do 14 spraw o eksmisję z powództwa właścicieli lokali jako interwenient 

uboczny 

Sprawy w 2018r.: 

� podpisano i zapłacono właścicielom nieruchomości odszkodowanie w 46 ugodach 

pozasądowych 

� zapłacono odszkodowanie zgodnie z wyrokiem sadowym z powództwa Buczek G. - 6 szt  

� sprawy w toku, do wyjaśnienia i rozpatrzenia przez Gminę - 34 szt. na kwotę 427 262,75 zł 

zł. 

� sprawy sądowe w toku z powództwa Buczek, ŚDSM, MSA -  8 szt. na kwotę 94 385,48 zł. 

� wysłane wezwania do osób objętych wezwaniem do zapłaty odszkodowania – 186 

� Gmina przystąpiła do spraw o eksmisję z powództwa właścicieli lokali jako interwenient 

uboczny w 33 sprawach. 

10.10. Dochody z mienia 
 
Zamieszczone poniżej dane dotyczą obrotu nieruchomościami wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 

oraz wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 

Tabela 111 Sprzedaż mieszkań komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 
31.12.2018 r. 

Stan na dzień 31.12.2017 r. Stan na dzień 31.12.2018 r.  
Rodzaj lokalu 

Liczba lokali Kwota w zł Liczba lokali Kwota w zł 

1 2 3 4 5 
Sprzedaż mieszkań - - - - 

Sprzedaż lokali 
użytkowych 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Sprzedaż garaży - - - - 
Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 
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Tabela 112 Sprzedaż mieszkań komunalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego 
nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. 
 

Stan na dzień 31.12.2017 r. Stan na dzień 31.12.2018 r.  
Rodzaj lokalu 

 
 

Liczba 
lokali 

Kwota 
opłaty 
w zł 

Kwota I 
opłaty  
w zł 

Liczba 
lokali 

Kwota 
opłaty  
w zł. 

Kwota I 
opłaty 
 w zł 

1 2 3 4 5 6 7 
Sprzedaż mieszkań - - - - - - 

Sprzedaż lokali 
użytkowych 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Sprzedaż garaży - - - - - - 
Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 
 
 
 

Tabela 113 Sprzedaż nieruchomości Gminy Mysłowice (bez mieszkań komunalnych) wg stanu 
na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. 

Stan na dzień 31.12.2017 r. Stan na dzień 31.12.2018 r. 

Powierzchnia w m2 Kwota w zł Powierzchnia w m2 Kwota w zł 

1 2 3 4 
16.143,00 2.525.000,00 25.008,00 2.973.500,00 
14.033,00 1.451.210,00 19.138,00 

+ budynek na ul.      E. 
Orzeszkowej 31 

1.656.599,50 
20.200,50 

339,00 35.250,00 250,00 16.608,00 
    

30.515,00 4.011.460,00 44.396,00 4.666.908,00 
Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 

Tabela 114 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wg stanu na dzień 
31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. 

Stan na dzień 31.12.2017 r. Stan na dzień 31.12.2018 r. 

Powierzchnia w m2 Kwota w zł Powierzchnia w m2 Kwota w zł 

1 2 3 4 
15.990 89.169,00 16.018 89.341,00 

- - - - 
Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice  

Tabela 115 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego wg stanu 
na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. 

Stan na dzień 31.12.2017 r. Stan na dzień 31.12.2018 r. 

Powierzchnia w m2 Kwota w zł Powierzchnia w m2 Kwota w zł 

1 2 3 4 
5.447 288.000,00 5.447 288.000,00 
5.447 288.000,00 5.447 288.000,00 

Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 



 - 201 - 

Tabela 116 Ratalna sprzedaż nieruchomości Gminy Mysłowice (bez mieszkań komunalnych) wg stanu 
na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. 

Stan na dzień 31.12.2017 r. Stan ma dzień 31.12.2018 r. 
 

Kwota I 
 Raty w zł 

Kwota pozostałych 
rat rocznych/ilość 

rat 

 
Powierzchnia 

 w m2 

 
Kwota I  
raty w zł 

Kwota pozostałych 
rat rocznych/ilość 

rat 

 
Powierzchnia  

w m2 

1 2 3 4 5 6 
- 24.000,00/2 5.109 - 12.000,00 5.109 

7.800,00 70.200,00/9 620 - - - 
7.800,00 94.200,00 5.729 - 12.000,00 5.109 

Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 

Tabela 117 Zwrot gruntów na rzecz byłych właścicieli: 

Stan na dzień 31.12.2017 r. Stan na dzień 31.12.2018 r. 

Powierzchnia w m2 Kwota w zł Powierzchnia w m2 Kwota w zł 

1 2 3 4 
- - 7.083 - 
- - 7.083 - 

Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 

Tabela 118 Oddawanie nieruchomości Gminy Mysłowice w użytkowanie wieczyste  wg stanu na dzień 
31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. 

Stan na dzień 31.12.2017 r. Stan ma dzień 31.12.2018 r. 
Kwota I  

opłaty w zł 
Kwota opłaty 

rocznej 
Powierzchnia  

w m2 
Kwota I  

opłaty w zł 
Kwota  
opłaty  
rocznej 

Powierzchnia  
w m2 

1 2 3 4 5 6 
6.463,00 433,00 227 - - - 
6.463,00 433,00 277 - - - 

Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice  

Tabela 119 Oddawanie nieruchomości i mienia ruchomego Gminy Mysłowice w dzierżawę wg stanu na dzień 
31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. 

Stan na dzień  
 31.12.2017 r. 

Stan na dzień    
  31.12.2018 r. 

 
Cel dzierżawy 

Powierzchnia w m2 Powierzchnia w m2 
1 2 3 

Uprawy rolne 450.196,00 445.757,00 
Rekreacyjne itp. 133.799,40 138.804,26 

Składowe i produkcyjne 7.484,25 6.957,75 
Garaże, parkingi, drogi dojazdowe, 

dojścia 
36.213,44 25.482,66 

Handlowo – usługowe, w tym 
ekspozycyjno - handlowe 

7.530,39 7.176,40 

Magazyny 3.835,50 2.690,05 
Budynki/obiekty 7.501,04 5.806,44 

Stacje energetyczne itp. 3.025,99 2.857,07 
Inne cele 1.175,17 1.237,92 
RAZEM 650.761,20 636.769,55 

Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 
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Tabela 120 Nieruchomości Gminy Mysłowice oddane w użytkowanie na rzecz Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. 

Stan na dzień 31.12.2017 r. Stan na dzień 31.12.2018 r. 
Powierzchnia w m2 Kwota w zł Powierzchnia w m2 Kwota w zł 

1 2 3 4 
7.564 Nieodpłatnie 7.564 Nieodpłatnie 

26.276 Nieodpłatnie 26.276 Nieodpłatnie 
122.182 Nieodpłatnie 122.182 Nieodpłatnie 
111.647 Nieodpłatnie 111.647 Nieodpłatnie 
70.358 Nieodpłatnie 70.358 Nieodpłatnie 
35.655 Nieodpłatnie 35.655 Nieodpłatnie 

978 Nieodpłatnie 978 Nieodpłatnie 
6.845 Nieodpłatnie 6.845 Nieodpłatnie 
2.157 Nieodpłatnie 2.157 Nieodpłatnie 

48.846 Nieodpłatnie 48.846 Nieodpłatnie 
19.556 Nieodpłatnie 19.556 Nieodpłatnie 
46.995 Nieodpłatnie 46.995 Nieodpłatnie 

5.173 Nieodpłatnie 5.173 Nieodpłatnie 
  40.878 Nieodpłatnie 
  8.433 Nieodpłatnie 

504.232 Razem 553.543 Razem 
Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 

 

 Tabela 121 Nieruchomości Gminy Mysłowice oddane w użytkowanie na rzecz Mysłowickiego 
Ośrodka Kultury wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. 

Stan na dzień 31.12.2017 r. Stan na dzień 31.12.2018 r. 
Powierzchnia w m2 Kwota w zł Powierzchnia w m2 Kwota w zł 

1 2 3 4 
ul. Laryska              2.774 Nieodpłatnie ul. Laryska                2.774 Nieodpłatnie 
ul. Ofiar Września    1.500 Nieodpłatnie ul. Ofiar Września     1.500 Nieodpłatnie 
ul. Grunwaldzka      1.351 Nieodpłatnie  ul. Grunwaldzka       1.351  Nieodpłatnie 

5.625  5.625  
Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 
 

Tabela 122 Nieruchomości Gminy Mysłowice oddane w użytkowanie na rzecz Samodzielnych 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 
31.12.2018 r. 

Stan na dzień 31.12.2017 r. Stan na dzień 31.12.2018 r. 
Powierzchnia w m2 Kwota w zł Powierzchnia w m2 Kwota w zł 

1 2 3 4 
Szpital Nr 2              7.911 Nieodpłatnie Szpital Nr 2                7.911 Nieodpłatnie 

7.911  7.911  
Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice  
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Tabela 123 Nieruchomości Gminy Mysłowice oddane w użytkowanie na rzecz Ochotniczych Straży 
Pożarnych wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. 

Stan na dzień 31.12.2017 r. Stan na dzień 31.12.2018 r. 

Powierzchnia w m2 Kwota opłaty 
rocznej 

w zł 

Powierzchnia w m2 Kwota opłaty 
rocznej  

w zł 
1 2 3 4 

OSP Mysłowice                  
1.967,0     

Nieodpłatnie OSP Mysłowice               
1.967,0     

Nieodpłatnie 

OSP Dziećkowice               
1.151,0               

Nieodpłatnie OSP Dziećkowice            
1.151,0               

Nieodpłatnie 

OSP Kosztowy                    
3.620,0  

Nieodpłatnie OSP Kosztowy                 
3.620,0  

Nieodpłatnie 

                                   
6.738,0 

Nieodpłatnie                                    
6.738,0 

Nieodpłatnie 

 Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 
 
Nieruchomości Gminy Mysłowice zostały oddane nieodpłatnie w użytkowanie dla Ochotniczych 

Straży Pożarnych: 

� Ochotnicza Straż Pożarna Mysłowice Janów od 15 listopada 2016 r., 

� Ochotnicza Staż Pożarna Dziećkowice od 31 sierpnia 2016 r., 

� Ochotnicza Straż Pożarna Kosztowy od 22 lipca 2016 r. 

 

Tabela 124 Powierzchnia nieruchomości Gminy Mysłowice  oddanych w trwały zarząd wg stanu 
na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. 

Stan na dzień 31.12.2017 r. Stan na dzień 31.12.2018 r. 
Powierzchnia 

w m2 
Jednostka organizacyjna Powierzchnia 

w m2 
Jednostka organizacyjna 

1 2 3 4 
4.610 Przedszkole Nr 1  4.610 Przedszkole Nr 1  
3.083 Przedszkole Nr 4 3.083 Przedszkole Nr 4 
3.469 Przedszkole Nr 5 3.469 Przedszkole Nr 5 
3.449 Przedszkole Nr 7 3.449 Przedszkole Nr 7 
2.861 Przedszkole Nr 8 2.861 Przedszkole Nr 8 
6.157 Przedszkole Nr 10 6.157 Przedszkole Nr 10 
7.131 Przedszkole Nr 12 7.131 Przedszkole Nr 12 
3.272 Przedszkole Nr 13 3.272 Przedszkole Nr 13 
3.065 Przedszkole Nr 15 3.065 Przedszkole Nr 15 
3.959 Przedszkole Nr 16 3.959 Przedszkole Nr 16 
5.603 Przedszkole Nr 19 5.603 Przedszkole Nr 19 
8.879 Przedszkole Nr 20 8.879 Przedszkole Nr 20 

55.538 RAZEM 55.538 RAZEM 
14.914 Szkoła Podstawowa Nr 1 14.914 Szkoła Podstawowa Nr 1 

5.810 Szkoła Podstawowa Nr 2 5.810 Szkoła Podstawowa Nr 2 
12.333 Szkoła Podstawowa Nr 3 12.333 Szkoła Podstawowa Nr 3 
14.416 Szkoła Podstawowa nr 4 14.416 Szkoła Podstawowa nr 4 

6.208 Szkoła Podstawowa Nr 5 6.208 Szkoła Podstawowa Nr 5 
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11.900 Szkoła Podstawowa nr 7 11.900 Szkoła Podstawowa nr 7 
7.789 Szkoła Podstawowa Nr 9 7.789 Szkoła Podstawowa Nr 9 
7.594 Szkoła Podstawowa Nr 10 7.594 Szkoła Podstawowa Nr 10 

23.840 Szkoła Podstawowa nr 13 23.840 Szkoła Podstawowa nr 13 
5.079 Szkoła Podstawowa Nr 14 5.079 Szkoła Podstawowa Nr 14 

15.752 Szkoła Podstawowa Nr 15 15.752 Szkoła Podstawowa Nr 15 
31.838 Szkoła Podstawowa Nr 16 31.838 Szkoła Podstawowa Nr 16 

7.968 Sportowa Szkoła Podstawowa  7.968 Sportowa Szkoła Podstawowa 
11.861 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 

1 
11.861 Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 1 
4.445 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 

2 
4.445 Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 2 
8.153 Zespół Szkolno-Przedszkolny 

Nr 3 
8.153 Zespół Szkolno-Przedszkolny 

Nr 3 
19.479 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 

4 
19.479 Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 4 
209.379 RAZEM 209.379 RAZEM 

17.738 Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

17.738 Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

7.478 II Liceum Ogólnokształcące 7.478 II Liceum Ogólnokształcące 
34.488 Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 
34.488 Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 
8.014 Zespół Szkół Specjalnych 8.014 Zespół Szkół Specjalnych 

67.718 RAZEM 67.718 RAZEM 
3.036 Żłobek Miejski 3.036 Żłobek Miejski 

380.994 MOSiR 380.994 MOSiR 
2.240 MOPS 2.240 MOPS 
3.084 PZOZ ORO ul. Laryska 7 3.084 PZOZ ORO ul. Laryska 7 

389.354 RAZEM 389.354 RAZEM 
721.989 ŁĄCZNIE 721.989 ŁĄCZNIE 

Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 
 

Tabela 125 Powierzchnia nieruchomości Gminy Mysłowice oddanych w użyczenie wg stanu 
na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018  r. 

Stan na dzień 31.12.2017 r. w m2 Stan na dzień 31.12.2018 r. w m2 
1 2 

2.885,00 2.885,00 
Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 
 

Tabela 126 Informacja w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz Gminy Mysłowice wg stanu 
na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. 

Lp. Tryb nabycia Powierzchnia nabytego 
gruntu w m2 

Wartość nabytego gruntu 
(zł) 

1 2 3 4 
 Stan na dzień 31.12.2017 r.   

1. Pierwokup - - 
2. Przejęcie za zobowiązania 

podatkowe 
- - 
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3. Zakup gruntu: - - 
4. Zamiana  - - 
5. Zrzeczenie - - 
6. Spadek  - - 
7. Darowizna   - - 
8. Inne formy nabycia  - - 

 RAZEM -  - 
 Stan na dzień 31.12.2018 r.   

1. Pierwokup - - 
2. Przejęcie za zobowiązania 

podatkowe 
- - 

3. Zakup gruntu: - - 
4. Zamiana  - - 
5. Zrzeczenie - - 
6. Spadek: 

1) nabycie przez Gminę w drodze 
spadku udziału wynoszącego ½ 
części z udziału równego 25/100            
w nieruchomości wspólnej 
stanowiącej prawo użytkowania 
wieczystego działki gruntu nr 
7477/200     o łącznej powierzchni 
1.173 m², położonej w 
Mysłowicach przy ul. Wielka 
Skotnica 74/3. Właścicielem 
działki jest Skarb Państwa 
(wartość prawa użytkowania 
wieczystego udziału wynosi: 
24.950,00 zł). Wraz z prawem 
użytkowania wieczystego Gmina 
nabyła ½ część lokalu 
mieszkalnego przy ul. W. Skotnica 
74/3 (wartość ½ części prawa 
własności lokalu mieszkalnego 
wynosi 21.550,00 zł). 
2) nabycie przez Gminę w drodze 
spadku udziału           w prawie 
użytkowania wieczystego 
nieruchomości, obejmującej udział 
5050/2191440 części działek            
o numerach ewidencyjnych: 
3111/48 i 3113/48 o łącznej 
powierzchni 24.131 m². 
Właścicielem działek jest Gmina 
Mysłowice. Wraz z prawem 
użytkowania wieczystego gruntu, 
Gmina nabyła lokal mieszkalny 
przy ul. Mickiewicza 16/16. 
Zgodnie z operatem szacunkowym 
wartość przedmiotowej 
nieruchomości wynosi łącznie 

 
147 m² 

 
 
 
 
 
 

50,50 m² 

 
24.950,00 zł 

 
 
 
 
 
 

148.000,00 zł 
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148.000,00 zł.  
7. Darowizna  - - 
8.  Inne formy nabycia  - - 

 RAZEM 197,50 172.950,00 
Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 
 
W roku 2017:  

W wyniku wydanych przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach postanowień w zakresie 

zasiedzenia prawa własności nieruchomości Gmina Mysłowice utraciła prawo własności 

w odniesieniu do niżej wymienionych nieruchomości: 

a) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1565/130 o powierzchni 911 m² i wartości 2.730,00 

zł 

b) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3527/138 o powierzchni 675 m² i wartości 675,00 

zł 

c) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1050/3 o powierzchni 66 m² i wartości 200,00 zł 

d) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1051/3 o powierzchni 40 m² i wartości 120,00 zł 

e) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1052/3 o powierzchni 202 m² i wartości 600,00 zł 

f) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1054/3 o powierzchni 30 m² i wartości 90,00 zł 

g) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1046/69 o powierzchni 15 m² i wartości 45,00 zł 

h) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1044/69 o powierzchni 103 m² i wartości 309,00 zł 

Łączna powierzchnia w/w nieruchomości wynosi 2.042 m², a ich wartość 4.769,00 zł 

 

W roku 2018:  

W wyniku wydanych przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach postanowień w zakresie zasiedzenia 

prawa własności nieruchomości Gmina Mysłowice utraciła prawo własności  w odniesieniu do niżej 

wymienionych nieruchomości: 

a) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 2008/52 o powierzchni 117m² i wartości 926,00 zł 

b) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1563/130 o powierzchni 354m² i wartości 1.066,00 zł 

c) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 2677/386 o powierzchni 515m² i wartości 4.357,00 zł 

d) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 2679/386 o powierzchni 180m² i wartości 1.523,00 zł 

e) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 2715/58 o powierzchni 118 m² i wartości 1.161,00 zł 

f) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 2000/61 o powierzchni 842 m² i wartości 1.589,00 zł 

g) działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1282/34 o powierzchni 195 m² i wartości 2.465,00 zł 

Łączna powierzchnia w/w nieruchomości wynosi 2.321 m², a ich wartość 13.087,00 zł 
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Tabela 127 Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Gminy Mysłowice 

 
Lp. 

 
Dochody z mienia 

Wykonanie w zł  
wg stanu na dzień 

31.12.2017 r. 

Wykonanie w zł  
wg stanu na dzień 

31.12.2018 r. 
1 2 3 4 

Sprzedaż nieruchomości 
+ zwrot bonifikaty + 
sprzedaż mieszkań 

 
4.039.167,52  

 

 
4.701.086,02 zł 

Przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego 

w prawo własności 

 
275.200,28  

 
366.863,47 

 

RAZEM 4.314.367,80 5.067.949,49 
Dzierżawa gruntów 

komunalnych +  
czasowe zajęcie 

nieruchomości (ogródki 
gastronomiczne, reklama 

oraz 
inne wpływy, bezumowne 
korzystanie, służebności) 

itp. 

 
 
 
 

1.351.825,74 
 
 

 
 
 
 

1.532.482,76 

 
 
 
 

2. 

RAZEM 1.351.825,74 1.532.482,76 
Użytkowanie wieczyste, 

użytkowanie, trwały 
zarząd 

 
2.428.374,27 

 
2.518.259,18 

 
3. 

 
RAZEM 2.428.374,27 2.518.259,18 

4. 
 

Dochód z tytułu opłaty 
planistycznej 

 
1.350,00 

 
- 

 RAZEM 1.350,00 - 
 RAZEM DOCHODY 

 Z MIENIA 
 

8.095.917,81 
 

9.118.691,43 
Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 
10.11. Inne informacje dotyczące mienia Gminy Mysłowice  

Tabela 128 Zasoby mieszkaniowe oraz przychody z czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych  
w zasobach stanowiących własność lub pozostających we współwłasności Gminy Mysłowice. 

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 
31.12.2017 r. 

Stan na dzień 
31.12.2018 r. 

1 2 3 4 
 
 

1. 

Ilość budynków ogółem: 
W tym własność: 

a) Gminy Mysłowice 
b) Wspólnot mieszkaniowych 
c) Prywatna  

280 
 

161 
68 
51 

281 
 

161 
69 
51 

 
 

2. 

Liczba lokali mieszkalnych ogółem: 
W tym własność: 

• Gminy Mysłowice 
• Prywatna 
• Osób fizycznych wykupionych 

od Gminy Mysłowice 

4.297 
 

1.977 
379 

1.941 

4.291 
 

1.973 
377 

1.941 
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3. 

Liczba lokali użytkowych ogółem: 
W tym własność: 

a) Gminy Mysłowice 
b) Prywatna 
c) Osób fizycznych wykupionych 

od Gminy Mysłowice 

452 
 

380 
71 

1 

453 
 

380 
72 

1 

 
 

4. 

Powierzchnia lokali mieszkalnych 
ogółem w m2: 

W tym własność: 
a) Gminy Mysłowice 
b) Prywatna 
c) Mieszana 
d) Osób fizycznych wykupionych 

od Gminy Mysłowice 

201.483,15 
 
 

90.310,49 
21.806,67 

- 
89.365,99 

201.444,92 
 
 

90.271,47 
21.807,46 

- 
89.365,99 

 
 

5. 

Powierzchnia lokali użytkowych 
ogółem w m2: 

W tym własność: 
a) Gminy Mysłowice 
b) Prywatna 
c) Mieszana 
d) Osób fizycznych wykupionych 

od Gminy Mysłowice 

34.078,25 
 
 

31.228,56 
2.762,96 

- 
86,73 

33.646,73 
 
 

30.722,16 
2.837,84 

- 
86,73 

 
 
 
 
 

6. 

Własność Gminy Mysłowice 
(wyłącznie) 

Ilość budynków ogółem: 
W tym: 

� Budynki mieszkalne 
� Budynki użytkowe 

Ilość lokali ogółem: 
a) Lokali mieszkalnych 
b) Lokali użytkowych 

Powierzchnia ogółem w m2 
� Lokali mieszkalnych 
� Lokali użytkowych 

161 
 
 
 

124 
37 

 
1.977 

380 
 

90.310,49 
31.228,56 

161 
 
 
 

124 
37 

 
1.973 

380 
 

90.271,47 
30.722,16 

 
 
 
 

7. 

Własność Gminy Mysłowice 
w budynkach pozostających 

w zarządzie wspólnot 
mieszkaniowych i spółdzielni 

mieszkaniowych, w których MZGK 
sprawuje rolę wynajmującego 

• Ilość lokali mieszkalnych (szt.) 
• Powierzchnia lokali 

mieszkalnych w (m2) 
• Ilość lokali użytkowych (szt.) 
• Powierzchnia lokali 

użytkowych (m2) 

 
 
 
 
 
 

648 
26.910,12 

 
105 

4.176,21 

 
 
 
 
 
 

647 
26.919,75 

 
106 

4.237,56 

Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 
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Zmniejszenie/zwiększenie zasobu nieruchomości gminnych w roku 2018: 

1) Grunwaldzka 22 – po wykonaniu inwentaryzacji budynku dokonano podziału na budynki: 

Grunwaldzka 22, 22A i 22B – zwiększenie zasobu o 2 budynki 

Wojska Polskiego 19 – przesunięcie budynku z zasobu gminnego do wspólnot – zmniejszenie 

zasobu Gminy Mysłowice i zwiększenie zasobu wspólnot mieszkaniowych – 1 budynek 

Orzeszkowej 31 – sprzedaż budynku – zmniejszenie zasobu – 1 budynek 

2) Orzeszkowej 31 – zmniejszenie zasobu (sprzedaż budynku) – 4 lokale mieszkalne 

Stadionowa 3/5 – likwidacja lokalu, połączenie z lokalem nr 4 – zmniejszenie zasobu – 1 lokal 

mieszkalny 

Towarowa 7/1 – likwidacja lokalu, połączenie z lokalem nr 2 – zmniejszenie zasobu – 1 lokal 

mieszkalny 

3) Morcinka 4 – wyodrębnienie boksu garażowego – zwiększenie zasobu – 1 lokal użytkowy 

Mikołowska 4A – podział lokalu użytkowego – zwiększenie zasobu – 1 lokal użytkowy 

Armii Krajowej 2/29 – zamknięcie lokalu użytkowego wyodrębnionego z lokalu mieszkalnego – 

zmniejszenie zasobu – 1 lokal 

Zmiana powierzchni lokali użytkowych w budynkach: Powstańców 15, A. Krajowej 22, 

Powstańców 7, Bytomska 18B, Grunwaldzka 22, Szopena 2, Morcinka 4, A. Krajowej 2/29 

4) Laryska 97 – zwiększenie powierzchni o 0,79 m² 

5) A. Krajowej 2/29 – zamknięcie lokalu użytkowego wyodrębnionego z lokalu mieszkalnego – 1 

lokal użytkowy – zmniejszenie ilości i powierzchni lokali użytkowych, zwiększenie powierzchni 

lokali mieszkalnych 

Szopena 2 – zwiększenie powierzchni lokalu użytkowego (dodane pomieszczenie piwniczne) 

Powstańców 21/7 – likwidacja lokalu mieszkalnego, zwiększenie powierzchni po podziale lokalu –  

zmniejszenie zasobu lokali mieszkalnych – 1 lokal mieszkalny 

Morcinka 4 – wyodrębnienie boksu garażowego – zwiększenie zasobu – 1 lokal użytkowy 

Wojska Polskiego 19 – garaż – zwiększenie zasobu – 1 lokal użytkowy 
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Tabela 129 Zestawienie przychodów z lokali 

Przychody w zł 
 wg stanu na dzień 31.12.2017 

r. 

Przychody w zł 
 wg stanu na dzień  

31.12.2018 r. 

 
 

Wyszczególnienie  
Budynki 

gminne          i 
wspólnotowe 

Budynki 
prywatne 

Budynki 
gminne          i 
wspólnotowe 

Budynki  
prywatne 

1 2 3 4 5 
Czynsz z lokali 
mieszkalnych 

 
6.094.312,35 

 
751.330,08 

 
5.180.194,69 

 
777.803,41 

Czynsze z lokali 
użytkowych 

 
2.368.773,59 

 
151.195,89 

 
2.428.424,76 

 
138.886,99 

RAZEM 8.463.085,94 902.525,97 7.608.619,45 916.690,40 
Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 
 

Przychody z czynszu najmu z lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach prywatnych 

dotyczą tylko nieruchomości będących w administracji zleconej i przymusowej (posiadające 

stosowne decyzje administracyjne). Nie dotyczą wszystkich nieruchomości będących własnością 

prywatną, do czasu uregulowania ich statusu prawnego. Do momentu jego ustalenia stanowią 

przychody z czynszu najmu z lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach gminnych 

i wspólnotowych.  

Zmiana stawki czynszowej, zmiany w zasobach nieruchomości Gminy Mysłowice, zmiany 

związane z rotacją pustostanów. 

Tabela 130 Dochody z tytułu wykonania praw własności wg stanu z dnia 31 grudnia 2017 roku  i 31 
grudnia 2018 roku. 

 
Lp. 

 
DOCHÓD Z TYTUŁU 

Wysokość 
dochodu w zł wg 

stanu na dzień 
31.12.2017 r. 

Wysokość 
dochodu w zł wg 

stanu na dzień 
31.12.2018 r. 

 
RÓŻNICA 

(4-3) 

1 2 3 4 5 
1. SPRZEDAŻY (gruntów, 

mieszkań, budynków, 
lokali użytkowych) + 

zwrot bonifikaty 

 
4.039.167,52 

 
4.701.086,02 

 
661.918,50 

2. OPŁAT 
MAJATKOWYCH (za 

oddanie gruntów w 
zarząd, użytkowanie 

wieczyste, użytkowanie) 
+ służebności 

 
2.428.374,27 

 
2.518.259,18 

 
89.884,91 

3. NAJMU składników 
majątkowych- NAJEM 

PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH, 

NAJEM ZSS, NAJEM 
CKP 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
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4. DZIERŻAWY I 
LEASINGU składników 

majątkowych 

 
1.351.825,74 

 
1.532.482,76 

 
180.657,02 

5. PRZEKSZTAŁCENIE 
PRAWA 

UŻYTKOWANIA 
WIECZYSTEGO 

 
275.200,28 

 
366.863,47 

 
91.663,19 

6. UMIESZCZENIA 
REKLAM NA 

BUDYNKACH, 
OBIEKTACH I 

NIERUCHOMOŚCIACH 
POZA PASEM 
DROGOWYM 

 
 

108,31 

 
 

- 

 
 

- 108,31 

7. SPRZEDAŻY 
MATERIAŁÓW 
 Z ODZYSKU 

 
1.047,63 

 
601,89 

 
- 445,74 

8. ZAJĘCIE PASA 
DROGOWEGO 

1.105.032,28 1.055.488,50 - 49.543,78 

9. Z INNYCH TYTUŁÓW – 
INNE DOCHODY 

PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH 

 
- 

 
- 

 
- 
 

10. DZIERŻAWA SPRZĘTU 
MEDYCZNEGO 

- - - 

11. RENTA 
PLANISTYCZNA 

1.350,00 1.350,00 - 

12. SPRZEDAŻ  
(mienia ruchomego) 

 
- 

 
- 

 
- 

13. SPRZEDAŻ (innych 
środków trwałych np. 
kostka brukowa, płyty 

chodnikowe itp.) 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
- 

 RAZEM 9.202.106,03 10.176.131,82 974.025,79 
Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 

Tabela 131 Obiekty inżynierskie wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. 

Ilość sztuk Powierzchnia  Lp.  
Rodzaj obiektu 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 

1 2 3 4 5 6 
1. Drogi krajowe 1 1 24.598  24.598 
2. Drogi wojewódzkie 1 1 70.000  70.000 
3. Drogi powiatowe 37 37 451.624 451.624 
4. Drogi gminne  247 247 727.381  727.381 
5. Drogi gminne (ZGK) - - - - 
6. Drogi wewnętrzne brak danych brak danych - - 
7. Parkingi  15 0 2.766 0 
8. Przejścia podziemne 4 6 1.878 1.878 
9. Tunele  1 0 - - 

10. Kładki dla pieszych 2 2 17,55 mb 17,55 mb 
11. Wiadukty  11 11 364,71 mb 364,71 mb 
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12. Estakady  - - - - 
13. Mosty (ZDiK) 8 8 155  155 
14. Mosty (ZBK) - - - - 
15. Ekrany akustyczne - - - - 
16. Mury oporowe 1 0 0 0 
17. Przepusty  2 0 0 0 
18. Ścieżki rowerowe 1 1 brak danych brak danych 
19. Pomniki  14 14 brak danych brak danych 
20. Kapliczki zabytkowe 1 1 brak danych brak danych 
21. Oświetlenie uliczne 1.706 1.978 brak danych brak danych 
Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 
 
Poz. 7 – zmniejszenie o 15 szt., poz. 8 zwiększenie o 2 szt., poz. 9 zmniejszenie o 1 szt., poz. 16 – 

zmniejszenie o 1 szt., poz. 17 zmniejszenie o 2 szt. 

Uwagi dotyczące zmian: poz. 7 – scalono z drogami (parking jest elementem pasa drogowego), poz. 

8 – zaktualizowano nazwę Tunel (1 szt. z poz. 9) na Przejście dla pieszych oraz ujawniono Przejście 

(1 szt.) na ul. Nowooświęcimskiej, której książka obiektu mostowego wraz z wyceną zostanie 

zlecona          w ramach Przeglądów mostowych w 2019 roku, poz. 9 przeniesiona do poz. 8, poz. 

16 – scalono z droga ul. Portową, poz. 17 – scalono z drogami (przepust jest elementem pasa 

drogowego). 

Tabela 132 Obiekty kanalizacyjne na terenie Gminy Mysłowice wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 
oraz na dzień 31.12.2018 r. 

Lp. Nazwa  Jedn. miary 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 
1 2 3 4 5 
1. Kanalizacja deszczowa km 16,2 16,2 
2. Rowy i ścieki km 9.950 9.950 
3. Studnie  szt. 1 1 
4. Zdroje  szt. - - 
5. Fontanny  szt. 3 3 
6. Kratki wodościekowe szt. 3.100 3.116 
7. Brodziki  szt. - - 
8. Zraszacze  szt. - - 
9. Pompownie  szt. 31 32 

10. Pitniki  szt. - - 
11. Rowy przydrożne km - - 
12. Oczyszczalnia ścieków szt. 1 1 
13. Szalety  szt. 2 2 

Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 
 
Poz. 6 – dobudowano 16 szt. wpustów  

Poz. 6 – dobudowa na ulicach: Katowicka – 1 szt., Długa – 1 szt., M. Reja – 3 szt., Malinowa – 1 

szt., E. Orzeszkowej – 1 szt., Janowska – 4 szt., Tetmajera – 1 szt., Fabryczna -1 szt., Ziołowa – 2 

szt., Kościelniaka – 1 szt. 
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Tabela 133 Urządzenia drogownictwa na drogach gminnych i powiatowych 
Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 

31.12.2017 roku 
Stan na dzień 

31.12.2018 roku 

1 2 3 4 

1. Wartość sygnalizacji na drogach gminnych 
w zł. 

0,00 0,00 

2. Ilość urządzeń sygnalizacji na drogach 
gminnych 

0 0 

3. Wartość sygnalizacji na drogach 
powiatowych w zł. 

Brak danych 1.886.348,22 

4. Ilość urządzeń sygnalizacyjnych na 
drogach powiatowych 

Brak danych 19 

 Wartość sygnalizacji na drogach Miasta Brak danych 1.886.348,22 

 Ilość urządzeń sygnalizacyjnych ogółem Brak danych 19 

1. Wartość oświetlenia na drogach gminnych 
w zł. 

Brak danych 3.501.653,50 

2. Ilość urządzeń oświetleniowych na drogach 
gminnych 

Brak danych Brak danych 

3. Wartość oświetlenia na drogach 
powiatowych w zł. 

Brak danych 2.690.226,37 

4. Ilość urządzeń oświetleniowych na drogach 
powiatowych 

Brak danych Brak danych 

 Wartość oświetlenia na drogach Miasta Brak danych 6.787.246,92 

 Ilość urządzeń oświetleniowych ogółem 1.706 1.978 

 Wartość ekranów akustycznych na drogach 
Miasta w zł 

0,00 0,00 

 Ilość ekranów akustycznych ogółem 0 0 

Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 
 
Poz. 3 i 4 w związku ze zmianami organizacyjnymi Wydziału dodano znaki D-6 (8 szt. na ulicach: 

3 Maja, A. Krajowej, Brzezińska, J. Wybickiego, Kosztowska, Mikołowska, Oświęcimska, 

W. Skotnica) oraz radar RDW (1 szt. – ul. Oświęcimska) 

Dodano 272 szt. oświetlenia ulicznego 



 - 214 - 

Tabela 134 Wartość wiaduktów i mostów na drogach gminnych 

 

Lp. 

 

Opis obiektu 

 

Kat. 

Wartość 
początkowa w zł. 

Wartość zużycia 
w zł. 

Wartość netto w 
zł na dzień 

31.12.2018 r. 

1 2 3 4 5 6 

1. Most ul. Boliny nad 
potokiem Bolina 

 8.500,00 1.912,00 6.588,00 

2. Most ul. Szabelnia  60.843,00 13.690,00 47.153,00 

 RAZEM:  69.343,00 15.602,00 53.741,00 

Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 

Tabela 135 Wartość wiaduktów i mostów na drogach powiatowych 

 

Lp. 

 

Opis obiektu 

 

Kat. 

Wartość 
początkowa 

w zł. 

Wartość 
zużycia w zł. 

Wartość netto 
w zł na dzień 
31.12.2018 r. 

1 2 3 4 5 6 

1. Most nad rzeką 
Przemszą (w ciągu       
ul. Krakowskiej) 

Krajowa 7.964.508,00 4.816.580,00 3.147.928,00 

2. Most ul. B. 
Świerczyny 

Powiatowa 26.483,00 5.959,00 20.524,00 

3. Most ul. Katowicka 
nad potokiem Bolina 

Krajowa 20.914,00 4.706,00 16.208,00 

4. Most ul. 
Nowochrzanowska 

Powiatowa 402.971,00 90.668,00 312.303,00 

5. Most ul. 
Sosnowiecka 

Powiatowa 125.438,00 28.223,00 97.215,00 

6. Most w ciągu ul. 
Długiej nad rzeką 
Przemszą 

Powiatowa 591.407,00 133.067,00 458.340,00 

7. Wiadukt ul. B. 
Świerczyny 

Powiatowa 52.136,00 11.731,00 40.405,00 

8. Wiadukt ul. 
Brzezińska nad 
torem kolei „Maczki 
– Bór” 

Wojewódzka 106.879,00 24.048,00 82.831,00 



 - 215 - 

9. Wiadukt ul. 
Brzezińska nad 
torami kolei 
piaskowej „Maczki 
– Bór” 

Wojewódzka 529.420,00 119.120,00 410.300,00 

10. Wiadukt ul.  
Laryska nad torami 
kolei piaskowej 
„Maczki-Bór” 

Powiatowa 69.350,00 15.604,00 53.746,00 

11. Wiadukt ul. 
Laryska nad torami 
PKP 

Powiatowa 383.984,00 86.395,00 297.589,00 

12. Wiadukt ul. M. 
Reja 

Powiatowa 30.271,00 6.811,00 23.460,00 

13. Wiadukt ul. 
Obrzeżna 
Zachodnia nad 
torami kolejowymi 

Powiatowa 1.414.495,00 318.261,00 1.096.234,00 

14. Wiadukt ul. 
Obrzeżna 
Zachodnia nad            
ul. Mikołowską 

Powiatowa 3.258.966,00 733.267,00 2.525.699,00 

15. Wiadukt ul. 
Oświęcimska 

Wojewódzka 406.179,00 91.390,00 314.789,00 

16. Wiadukt ul. 
Sosnowiecka nad 
torami kolei 
piaskowej 
„Maczki-Bór” 

Powiatowa 129.262,00 29.084,00 100.178,00 

17. Wiadukt w ciągu         
ul. Obrzeżna 
Zachodnia na ul. S. 
Batorego 

Powiatowa 1.479.096,00 332.797,00 1.146.299,00 

 RAZEM:  16.991.759,00 6.847.711,00 10.144.048,00 

Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 
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Tabela 136 Wartość urządzeń sygnalizacji świetlnej Miasta Mysłowice 

 

Lp. 

 

Opis obiektu 

 

Kat. 

Wartość 
początkowa 

w zł. 

Wartość zużycia 
w zł. 

Wartość netto w 
zł na dzień 

31.12.2018 r. 

1 2 3 4 5 6 

1. Sygnalizacja świetlna   
ul. Piastów Śląskich 

Powiat 77.352,93 29.714,33 47.638,60 

2. Sygnalizacja świetlna   
ul. Laryska 

Powiat 37.968,94 32.462,87 5.506,07 

3. Sygnalizacja świetlna   
ul. Gen. Ziętka 

Powiat 71.690,00 59.951,13 11.738,87 

4. Sygnalizacja świetlna   
ul. Katow. – 
Bończyka – Obrzeżna 
Północna 

Powiat 408.383,35 279.717,58 128.665,77 

5. Sygnalizacja świetlna   
ul. Janowska 

Powiat 64.258,82 30.499,97 33.758,85 

6. Sygnalizacja świetlna 
skrzyżowanie                
ul. Brzezińska - Reja 

Powiat 282.645,00 79.493,89 203.151,11 

7. Sygnalizacja świetlna   
ul. Świerczyny 

Powiat 88.076,60 44.919,33 43.157,27 

8. Sygnalizacja świetlna 
skrzyżowanie ul. 
Laryska – Brzezińska 

Powiat 44.983,36 14.169,85 30.813,51 

9. Sygnalizacja 
wzbudzana na 
przejściu dla pieszych 
ul. Gen. Ziętka 

Powiat 124.315,50 55.475,56 68.839,94 

10. Sygnalizacja świetlna   
ul. Krakowska – 
Katowicka 

Powiat 33.515,38 6.442,57 27.072,81 

11. Sygnalizacja świetlna    
ul. Katowicka – 
Chopina 

 

Powiat 149.366,00 33.607,31 115.758,69 
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12. Sygnalizacja świetlna   
ul. Oświęcimska – 
Stadionowa 

Powiat 6.950,00 1.563,71 5.386,29 

13. Sygnalizacja świetlna   
ul. Kosztowska – 
Dzióbka – Fików 

Powiat 6.950,00 1.563,71 5.386,29 

14. Sygnalizacja świetlna   
ul. Kosztowska 
Centrum 

Powiat 50.697,88 6.199,64 44.498,24 

15. Sygnalizacja 
wzbudzana na 
przejściu dla pieszych 
ul. Długa 

Powiat 100.400,91 32.755,65 67.645,26 

16. Sygnalizacja świetlna   
ul. Dzierżonia 

Powiat 34.694,67 4.943,99 29.750,68 

17. Sygnalizacja świetlna 
na skrzyżowaniu ulic 
Gen. Ziętka – Hlonda 

Powiat 172.200,00 1.937,25 170.262,75 

18. Sygnalizacja świetlna   
ul. Kosztowska 

Powiat 36.156,92 4.881,18 31.275,74 

19. Sygnalizacja świetlna   
ul. Mikołowska 

Powiat 1.673.640,50 857.605,02 816.035,48 

 RAZEM  3.464.246,76 1.577.904,54 1.886.342,22 

Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 
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Tabela 137 Wartość oświetlenia na drogach powiatowych 

 

Lp. 

 

Opis obiektu 

 

Kat. 

Wartość 
początkowa 

w zł. 

Wartość 
zużycia w zł. 

Wartość netto w 
zł na dzień 

31.12.2018 r. 

1 2 3 4 5 6 

1. Oświetlenie ul. 
Mikołowska 

 111.078,32 15.446,76 77.749,24 

2. Oświetlenie ul. Gen. 
Ziętka 

 71.744,55 19.227,77 42.696,56 

3. Oświetlenie ul. Obrzeżna 
Zachodnia 

 1.090.234,07 559.481,74 431.505,96 

4. Oświetlenie ul. Obrzeżna 
Północna 

 559.645,94 284.266,27 223.885,91 

5. Oświetlenie ul. 
Kosztowska, Brzezińska, 
Dzióbka 

 151.533,07 132.591,61 15.399,56 

6. Oświetlenie ul. 
Brzezińska, Wrzosowa, 
Reja 

 146.239,74 143.071,33 2.575,94 

7. Oświetlenie ul. 
Stoińskiego 

 72.516,53 58.738,78 11.201,42 

8. Oświetlenie ul. W. 
Skotnica 39 

 930,24 - 756,29 

9. Oświetlenie ul. Pukowca  13.533,00 10.149,91 2.750,48 

10. Oświetlenie ul. Janowskiej  90.416,09 57.301,14 26.922,72 

11. Oświetlenie ul. 
Katowickiej 

 422.191,14 88.972,03 270.909,85 

12. Oświetlenie ul. Stalmacha, 
A. Krajowej, W. Skotnica, 
Chopina 

 295.262,37 138.403,93 127.527,19 

13. Oświetlenie ul. 
Murckowska 

 4.114,50 925,77 2.592,46 

14. Oświetlenie ul. Strażacka 

 

 94.659,74 7.950,53 10.888,41 
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15. Oświetlenie ul. 
Świerczyny i Boliny 

 112.393,75 25.105,35 70.966,18 

16. Oświetlenie ul. 
Powstańców 

 287,60 64,73 181,19 

17. Oświetlenie ul. Bytomska  118.608,96 11.880,92 86.770,76 

18. Oświetlenie ul. 
Nowososnowiecka 

 2.099,40 472,31 1.322,84 

19. Oświetlenie ul. 
Krakowska 

 113.790,86 25.603,02 71.697,43 

20. Oświetlenie ul. Chopina  23.093,40 5.196,00 14.550,73 

21. Oświetlenie ul. 
Kopalniana 

 73.923,00 9.979,62 51.986,49 

22. Oświetlenie ul. 
Świerczyny 

 109.306,21 2.934,52 86.481,05 

23. Oświetlenie ul. PCK  20.262,55 1.899,60 14.929,23 

24. Oświetlenie ul. Laryska  29.868,32 2.912,16 21.915,58 

25. Oświetlenie ul. Piastów 
Śląskich 

 344.435,93 24.541,06 260.077,13 

26. Oświetlenie ul. 
Partyzantów 

 51.696,90 2.714,11 39.823,41 

27. Oświetlenie ul. 
Stadionowa 

 283.146,00 14.865,06 250.280,94 

28. Oświetlenie ul. Orła 
Białego 

 398.918,92 2.991,89 321.891,89 

29. Oświetlenie ul. Brzezińska  100.753,98 1.348,91 80.817,13 

30. Oświetlenie ul. Reja  36.897,67 276,73 29.773,12 

31. Oświetlenie ul. 
Kosztowska 

 90.312,74 677,35 72.874,30 

32. Oświetlenie ul. Ks. 
Bończyka 

 297.616,30 143.674,15 184.403,62 

 RAZEM:  5.331.511,79 1.793.665,06 2.908.105,01 

Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 
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Tabela 138 Wartość oświetlenia na drogach gminnych 

 

Lp. 

 

Opis obiektu 

 

Kat. 

Wartość 
początkowa w zł. 

Wartość 
zużycia w zł. 

Wartość netto w 
zł na dzień 

31.12.2018 r. 

1 2 3 4 5 6 

1. Oświetlenie ul. Okrzei  8.045,73 8.045,73 - 

2. Oświetlenie ul. Wojska 
Polskiego 

 27.103,30 18.003,91 7.397,88 

3. Oświetlenie ul. 
Wrzosowa 

 44.136,53 33.319,58 8.794,27 

4. Oświetlenie ul. 
Podgórska 

 18.752,45 16.345,62 1.956,77 

5. Oświetlenie ul. Harcerzy 
Śląskich 

 23.476,65 19.016,41 3.626,21 

6. Oświetlenie ul. 
Fabryczna 

 201.401,00 164.644,74 29.883,14 

7. Oświetlenie ul. H. J. 
Fików 

 25.342,17 20.621,70 3.837,78 

8. Oświetlenie ul. 
Wańkowicza 

 48.287,18 21.121,23 22.086,14 

9. Oświetlenie ul. Ofiar 
Września 

 8.447,39 6.874,37 1.278,88 

10. Oświetlenie ul. 
Mikołowska - Jodłowa 

 90.567,57 31.015,76 48.416,11 

11. Oświetlenie ul. 
Wyspiańskiego 

 56.484,86 42.363,89 11.480,46 

12. Oświetlenie ul. 
Kolejowa 

 27.441,38 19.346,86 6.580,91 

13. Oświetlenie ul. Prusa  12.146,83 7.697,98 3.617,03 

14. Oświetlenie ul. Hlonda  120.147,44 56.483,49 51.759,31 

15. Oświetlenie ul. 
Gościnna 

 

 23.449,59 14.861,68 6.974,72 
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16. Oświetlenie ul. 
Migdałowa, Fików, 
Akacjowa, Jesionowa, 
Orzeszkowej 

 128.214,58 37.021,82 74.140,46 

17. Oświetlenie ul. 
Wańkowicza i 
Iwaszkiewicza 

 43.751,48 21.821,23 17.829,47 

18. Oświetlenie ul. 
Spacerowa 

 138.870,23 80.061,37 47.812,08 

19. Oświetlenie w rejonie 
ulic Górnicza i 
Robotnicza 

 162.464,28 72.499,60 73.142,07 

20. Oświetlenie ul. 
Kotarbińskiego, 
Zegadłowicza, 
Kownackiej 

 325.606,41 289.381,92 29.450,80 

21. Oświetlenie ul. Wiosny 
Ludów 

 26.332,80 5.924,92 16.591,77 

22. Oświetlenie ul. 
Starowiejska 

 9.051,90 2.036,62 5.703,48 

23. Oświetlenie ul. Lompy  15.530,40 3.494,36 9.785,40 

24. Oświetlenie ul. 
Mickiewicza 

 5.760,30 1.296,04 3.629,48 

25. Oświetlenie ul. Jodłowa  1.869,40 420,60 1.177,89 

26. Oświetlenie ul. 
Robotnicza 20-23 

 7.406,10 1.666,31 4.666,42 

27. Oświetlenie ul. Stawowa  7.406,10 1.666,31 4.666,42 

28. Oświetlenie ul. 
Gwarków 

 9.874,80 2.221,83 6.221,93 

29. Oświetlenie ul. 
Starokościelna - 
Grunwaldzka 

 3.291,60 740,55 2.074,02 

30. Oświetlenie ul. W. 
Skotnica – łącznik ALDI 

 12.942,00 2.911,91 8.154,54 



 - 222 - 

31. Oświetlenie ul. 
Jagiellońska 

 36.480,74 853,83 28.964,97 

32. Oświetlenie ul. Kołłątaja  16.944,22 366,62 13.477,72 

33. Oświetlenie ul. 
Wierzbowa 

 10.497,00 2.361,78 6.614,00 

34. Oświetlenie ul. 
Piastowska 

 1.097,20 246,79 691,39 

35. Oświetlenie ul. 
Grunlwadzka 

 77.437,23 2.318,43 61.072,20 

36. Oświetlenie ul. 
Nadbrzeżna 

 1.097,20 246,79 691,39 

37. Oświetlenie ul. 
Słowackiego 

 2.743,00 617,22 1.728,28 

38. Oświetlenie ul. Rynek  135.885,04 6.499,73 105.191,31 

39. Oświetlenie ul. Żwirki i 
Wigury 

 35.203,01 811,41 27.960,65 

40. Oświetlenie ul. Matejki  39.713,43 914,45 31.543,89 

41. Oświetlenie ul. 
Strumieńskiego 

 10.497,00 2.361,78 6.614,00 

42. Oświetlenie ul. Kacza  20.447,00 3.705,03 13.611,36 

43. Oświetlenie ul. 
Promenada 

 1.097,20 246,79 691,39 

44. Oświetlenie ul. Plac 
Wolności  

 217.546,69 15.679,73 164.119,48 

45. Oświetlenie ul. 
Moniuszki 

 66.481,00 14.958,18 41.888,47 

46. Oświetlenie ul. Górnicza  5.185,09 5.185,09 - 

47. Oświetlenie łącznik ul. 
Hlonda z ul. Korfantego  

 4.797,00 647,58 3.373,51 

48. Oświetlenie ul. Jastruna  3.422,49 462,03 2.406,88 

49. Oświetlenie ul. 
Kotarbińskiego 

 154.377,53 17.987,83 110.885,93 
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50. Oświetlenie ul. Huta 
Rozalii 

 27.871,80 1.463,28 21.470,34 

51. Oświetlenie ul. Wałowa  49.419,11 741,29 39.575,46 

52. Oświetlenie ul. 
Konopnickiej 

 774.900,00 11.623,50 620.550,00 

53. Oświetlenie ul. Dzióbka  6.996,15 52,47 5.645,27 

54. Oświetlenie ul. 
Baczyńskiego 

 6.996,15 52,47 5.645,27 

55. Oświetlenie ul. 
Iwaszkiewicza 

 2.559,59 19,20 2.065,36 

56. Oświetlenie ul. Szelburg 
- Zarembiny 

 11.432,69 85,75 9.225,15 

57. Oświetlenie ul. 
Zegadłowicza 

 22.524,03 168,93 18.174,88 

58. Oświetlenie ul. 
Kownackiej 

 18.087,50 203,48 14.539,85 

59. Oświetlenie ul. 
Kraszewskiego 

 53.820,86 403,66 43.428,62 

60. Oświetlenie ul. 
Fitelberga 

 26.098,39 195,74 21.059,07 

 RAZEM:  3.475.257,79 1.094.409,20 1.315.091,93 

Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 

Tabela 139 Tereny zagospodarowane zielenią wg stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 
31.12.2018 r. 

31.12.2017 r. 31.12.2018 r. Lp
. 

 
Rodzaj obiektu Pow. w ha Ilość 

obiektów 
Pow. w ha Ilość  

obiektów 
1 2 3 4 5 6 
1. Parki spacerowo – 

wypoczynkowe 
11,73 1 19,47 2 

2. Zieleńce i skwery 78,36 63 78,54 64 
3. Zieleń przyuliczna 65,84 133 65,84 133 
4. Ogródki jordanowskie - - - - 

Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 
Poz. 1 – zwiększono o Park Miejski, poz. 2 – zwiększono o skwer przy ul. Stawowej 

Poz. 1 – wybudowano Park Miejski (Górka Słupecka – 7,74 ha), poz. 2 – zagospodarowano teren 

zielony przy ul. Stawowej (0,18 ha) 
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10.12. Źródła finansowania majątku Gminy Mysłowice  
 

Źródła finansowania aktywów trwałych odzwierciedlają pasywa. 

Tabela 140 Łączną wartość pasywów w Gminie Mysłowice według stanu na dzień 31.12.2017 r. 
oraz na dzień 31.12.2018 r. 

 
GMINA 

MYSŁOWICE 

Wartość w zł  
wg stanu na 

dzień 
31.12.2017 

Wartość w zł  
wg stanu na dzień 

31.12.2018 

Zmiana 
wartości 

(3-2) 

%zmiana 
wartości 

(4:2) 

1 2 3 4 5 
A. Fundusz/ Kapitał - - - - 
B. Fundusze celowe - - - - 
C. Zobowiązania  
    długoterminowe 

83.063.998,86 104.292.929,00 21.228.930,14 25,56 

D. Zobowiązania  
    krótkoterminowe i 
fundusze specjalne  
    w tym: 

 
16.335.387,96 

 
16.866.465,81 

 
531.077,85 

 
3,25 

Zobowiązania 
z tytułu dostaw 

6.922.272,25 
 

12.606.053,98 5.683.781,73 82,11 

Zobowiązania wobec 
budżetów 

599.196,01 
 

1.002.881,60 403.685,59 67,37 

Zobowiązania 
z tytułu ubezpieczeń 
społecznych 

 
1.701.096,47 

 
1.577.397,23 

 
- 123.699,24 

 
- 7,27 

Zobowiązania 
z tytułu wynagrodzeń 

1.180.774,53 
 

1.011.713,55 - 169.060,98 - 14,32 

Pozostałe  5.932.048,70 668.419,45 - 5.263.629,25 - 88,73 
E. Rozliczenia  
    międzyokresowe 

- - - - 

F. Inne pasywa - - - - 
RAZEM PASYWA 99.399.386,82 121.159.394,81 21.760.007,99 21,89 

Źródło: Informacja o stanie mienia Gminy Mysłowice 
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11. Komunikacja i transport 

11.1 Komunikacja publiczna  

  
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego powołany 

został w roku 1991 i pełni funkcję organizatora komunikacji miejskiej. Obecnie KZK GOP tworzy 

29 gmin tj. Bytom, Bobrowniki, Będzin, Bieruń, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Chełm 

Śląski, Gierałtowice, Gliwice, Imielin, Katowice, Knurów, Lędziny, Mysłowice, Piekary Śląskie, 

Pilchowice, Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Siewierz, 

Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Świętochłowice, Wojkowice, Zabrze. Zasięg działania Związku 

obejmuje prawie całą aglomerację katowicką - terenów powierzchni ok. 1,8 tys. km2, zamieszkany 

przez prawie 2 miliony osób. 

 

KZK GOP był organizatorem komunikacji miejskiej na terenie gmin członkowskich w latach 2017-

2018 i do podstawowych jego zadań należała: 

� organizacja lokalnego transportu zbiorowego, 

� utrzymanie i rozwój infrastruktury Związku, 

� prowadzenie prac studialnych nad rozwojem systemów transportowych, 

� realizację innych praw i obowiązków związanych z transportem zbiorowym, 

� podejmowanie działań zmierzających do rozwoju elektronicznych usług publicznych (w tym 

transportowych), 

� promocja oraz informacja o usługach transportu zbiorowego, 

� inicjowanie i koordynacja przedsięwzięć związanych z zarządzaniem ruchem 

oraz parkowaniem w miastach. 

W celu realizowania podstawowego zadania, tj. organizacji transportu zbiorowego, KZK 

GOP zleca wykonywanie usług przewozowych podmiotom o różnej formie prawnej, dysponującym 

odpowiednim taborem. Do największych operatorów pod względem wielkości wykonywanej pracy 

eksploatacyjnej w komunikacji autobusowej zaliczamy: PKM Sosnowiec Sp. z o.o., PKM Katowice 

Sp. z o.o. oraz PKM Gliwice Sp. z o.o.. Komunikacja tramwajowa realizowana jest przez spółkę 

Tramwaje Śląskie S.A. z którą Związek na podpisaną umowę do 2030 roku. KZK GOP dąży 

do dostosowywania podaży i komfortu usług przewozowych w komunikacji miejskiej do potrzeb 

pasażerów, przy wykorzystaniu m.in. nowoczesnych technologii współfinansowanych ze środków 

unijnych. Pozwala to zaoferować nowoczesny, zintegrowany, bezpieczny i przyjazny dla pasażera 

transport, co powinno się przyczynić do zwiększania zainteresowania miejskim transportem 

zbiorowym kosztem konkurencyjnych przejazdów indywidualnych.  

KZK GOP realizował przedsięwzięcia związane z: 
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SDIP II - System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej jest elementem systemu zarządzania ruchem 

pojazdów, umożliwiający m.in. zarządzanie taborem w czasie rzeczywistym oraz prezentowanie 

dynamicznej informacji o czasach odjazdów. Projekt w wersji pilotażowej został wdrożony w 2014 

r., czego efektem jest znacząca poprawa obsługi komunikacyjnej mieszkańców Aglomeracji 

Górnośląskiej. Z uwagi na uruchomienie systemu w 2014 r., w wersji pilotażowej.  W roku 2017 

podpisana została umowa na realizację projektu pn. SDIP II, który obejmować będzie budowę 462 

tablic elektronicznych (406 tablic zlokalizowanych będzie na terenie gmin należących  do KZK 

GOP, 50 na terenie Tychów i 6 w Bieruniu). Na terenie Miasta Mysłowice trwają prace projektowe 

związane z postawieniem tablic na następujących przystankach: Mysłowice Bończyka, Katowicka, 

Dworzec PKP, Kościół, Brzęczkowice Szkoła, Brzezinka Centrum, Kosztowy Rynek.  

ITS - Inteligentny System Zarządzania Ruchem na obszarze działalności KZK GOP. Dla tego 

przedsięwzięcia realizowane jest opracowanie koncepcji związanych z integracją danych 

systemowych, tj. dane rozkładów jazdy oraz rzeczywistych czasów odjazdów komunikacji 

tramwajowej i autobusowej. 

Przygotowania do realizacji projektu pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju 

infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru 

tramwajowego" zgłoszonego do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w nowej perspektywie UE 

2014-2020. Przedmiotowy projekt zakłada modernizację linii tramwajowej nr 14 w ciągu ulic: 

Bytomska, Starokościelną, Szymanowskiego, Powstańców wraz infrastrukturą torową oraz częścią 

trakcyjną. Dla tego zadania ujęte zostały również zagadnienia przebudowy infrastruktury drogowej 

oraz przebudowę urządzeń podziemnych. 

KZK GOP podejmował szereg działań zmierzających do poprawy jakości 

i efektywności świadczonych usług m.in. poprzez coraz wyższe wymagania stawiane 

przewoźnikom w zakresie taboru (niskopodłogowy i ekologiczny). Na bieżąco dokonywane 

są korekty oferty przewozowej i taryfowej w celu dostosowania ich do występujących potrzeb oraz 

popytu. KZK GOP prowadził również prace nad integracją transportu zbiorowego w układzie 

gałęziowym i obszarowym. Ponadto KZK GOP prowadzi prace m. in. nad rozwojem sieci Punktów 

Obsługi Pasażera, rozwijał zakres badań marketingowych mających na celu identyfikację potrzeb 

i preferencji komunikacyjnych, dąży do zwiększania wymogów jakościowych określonych 

w umowach przewozowych na rzecz preferowania przewozów realizowanych nowoczesnym 

taborem.  

W zakresie nowych postępowań przetargowych na obsługę linii autobusowych, które udzielane 

będą na okres 8 lat wprowadzone zostały zwiększone wymogi w zakresie taboru obsługującego 

poszczególne linie w zakresie konieczności wyposażenia autobusów: 
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� w system monitoringu pojazdu rejestrujący obraz, który przechowywany jest przez okres 

co najmniej 7 dni wraz z niezbędnym oprogramowaniem do obróbki i kopiowania 

zarejestrowanego obrazu, 

� w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej z funkcją regulacji temperatury, system szybkiego 

odparowania i osuszania szyb autobusu wraz z nadmuchem realizowanym przez 

zintegrowane urządzenie rozdziału nadmuchu ciepłego i zimnego powietrza za pomocą 

przewodów nawiewnych rozmieszczonych w odpowiednich punktach przestrzeni 

pasażerskiej, posiadającą określoną moc chłodzącą, 

� w system bezprzewodowego dostępu do Internetu WiFi zapewniający dostęp do Internetu 

oraz ładowarki USB dla urządzeń mobilnych w ilości określonej do zakładanego typu 

taboru, 

� w pakiet udogodnień niezbędnych dla osób z niepełnosprawnościami, na który składają się: 

przestrzeń specjalna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wyposażona 

w urządzenia przytrzymujące, zapewniające stabilność wózka inwalidzkiego, układ 

przyklęku umożliwiający obniżenie podłogi pojazdu do wysokości przystanku, przyciski 

„na żądanie" w ilości co najmniej 6 sztuk, rozmieszczone równomiernie w okolicy 

przestrzeni drzwi pasażerskich, zapewniających łączność pasażerów z kierowcą 

(z dodatkowymi oznaczeniami w alfabecie Brailleia), wyróżniające się kolorami 

kontrastującymi z otoczeniem, co najmniej 2 siedzenia dla taboru specjalne o wyróżniającej 

się barwie, odpowiednie piktogramy odnoszące się do osób z niepełnosprawnością, poręcze 

i uchwyty o barwie kontrastującej z otoczeniem, podłoga pojazdu wyłożona materiałem 

przeciwpoślizgowym, osłony krawędzi stopni wykonane 

w sposób minimalizujący ryzyko potknięcia się, w kolorze kontrastującym z otoczeniem, 

dodatkowe oświetlenie zewnętrzne nad wszystkimi drzwiami w pojeździe, podświetlane 

przyciski umożliwiające samodzielne otwarcie drzwi przez pasażera umiejscowione 

wewnątrz autobusu zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi (w ilości nie 

mniejszej niż liczba drzwi), podświetlane przyciski koloru czerwonego umożliwiające 

samodzielne otwarcie drzwi przez pasażera umiejscowione na zewnątrz autobusu 

zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi lub na płatach drzwi na wysokości 

dogodnej do użycia ( w ilości nie mniejszej niż liczba drzwi), podświetlany przycisk koloru 

niebieskiego służący do sygnalizowania zamiaru wejścia do pojazdu osoby poruszającej się 

na wózku inwalidzkim zlokalizowany na zewnątrz pojazdu 

w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi, w których znajduje się rampa najazdowa). 

SDIP - System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej jest elementem systemu zarządzania ruchem 

pojazdów, umożliwiający m.in. zarządzanie taborem w czasie rzeczywistym oraz prezentowanie 
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dynamicznej informacji o czasach odjazdów. Projekt w wersji pilotażowej został wdrożony w 2014 

r., czego efektem jest znacząca poprawa obsługi komunikacyjnej mieszkańców Aglomeracji 

Górnośląskiej. 

ŚKUP - Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych. Realizacja projektu pozwala na promocję 

i upowszechnienie płatności bezgotówkowych. ŚKUP jako elektroniczny instrument płatniczy 

pozwalała na dokonywanie płatności bezgotówkowych za usługi publiczne świadczone na terenie 

gmin KZK GOP oraz innych organizatorów komunikacji. Dodatkowo funkcjonalność 

przedmiotowej karty może służyć jako identyfikator mieszkańca. Przewiduje się również użycie 

ŚKUP w roli nośnika certyfikatu podpisu elektronicznego. 

Powyższe działania są zgodne z przyjętą w 2008 roku „Strategią działania KZK GOP na lata 2008-

2020", która jest dokumentem określającym podstawowe cele i kierunki działania KZK GOP 

w perspektywie dwunastu lat (2008-2020). Oparto ją na następujących założeniach wynikających  

z polityki realizowanej w praktyce przez gminy tworzące Związek: 

� transport zbiorowy w Aglomeracji Górnośląskiej powinien być transportem zintegrowanym, 

� usługi transportowe powinny być dofinansowywane ze środków publicznych z uwagi 

na korzyści zewnętrzne generowane przez transport zbiorowy oraz z uwagi na społeczne 

funkcje tego systemu, 

� publiczne finansowanie systemu wymaga szczególnej dbałości o efektywność 

wykorzystania funduszy, dlatego konieczne jest stosowanie w obsłudze potrzeb 

transportowych mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej proefektywnościowych 

mechanizmów rynkowych. 

 

W ramach działalności KZK GOP podejmował szereg działań w zakresie przewozów związanych 

z obsługą gminy Mysłowice, w tym: 

 

1. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonywanie usług autobusowego transportu 

publicznego na linii autobusowej nr 292. Przedmiotowe postępowanie zakłada udzielenie 

zamówienia publicznego na okres 96 miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi kryteriami, obsługa 

wszystkich kursów tej linii zakłada: system zapowiadania przystanków, klimatyzację przestrzeni 

pasażerskiej, system bezprzewodowego dostępu do Internetu (WiFi) i ładowarki USB dla urządzeń 

mobilnych, system monitoringu pojazdu, tabor spełniający normę czystości spalin Euro 6 oraz tzw. 

pakiet udogodnień dla osób niepełnosprawnych, w skład którego wchodzi m.in.: przestrzeń 

specjalna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, powierzchnia podłogi (przejście 

środkowe) bez stopni poprzecznych oraz brak stopni w drzwiach, układ przyklęku umożliwiający 

obniżenie podłogi pojazdu do wysokości przystanku, przyciski „na żądanie" w ilości co najmniej 
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6 sztuk w pojazdach jednoczłonowych, rozmieszczone równomiernie w okolicy przestrzeni drzwi 

pasażerskich, zapewniających łączność pasażerów z kierowcą (z dodatkowymi oznaczeniami 

w alfabecie Braille'a), wyróżniające się kolorami kontrastującymi z otoczeniem, co najmniej 

2 siedzenia o wyróżniającej się barwie, podłoga pojazdu wyłożona materiałem 

przeciwpoślizgowym, dodatkowe oświetlenie zewnętrzne nad wszystkimi drzwiami w pojeździe. 

2. Wprowadzono zmiany i modyfikacje rozkładów jazdy, zarówno w komunikacji autobusowej, 

jak i tramwajowej. Zmiany rozkładów jazdy związane były z dostosowaniem oferty przewozowej 

do występujących potoków pasażerskich, tymczasowych reorganizacji związanych z remontami 

infrastruktury drogowej, organizacją imprez masowych, jak również z korektą godzin odjazdów  

w celu koordynacji na ciągach komunikacyjnych oraz dopasowaniem do korzystania z systemu 

przesiadkowego. Zmieniono rozkłady jazdy na liniach autobusowych nr: 35, 76, 77, 160, 162, 219, 

292, 931 oraz rozkłady jazdy dla linii tramwajowych nr: 14 i 26. 

3. Dostosowano poziom pracy eksploatacyjnej wykonywanej komunikacją autobusową na terenie 

miasta Mysłowice w dni robocze do poziomu 100% (było 87%) przystosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych (autobusy niskopodłogowe). Zgodnie z przekazywanymi informacjami, z dniem  

1 stycznia 2017 r. wycofana została obsługa kursów linii autobusowych taborem starszego typu.  

W gminie Mysłowice zmiany wprowadzone zostały dla linii autobusowych nr: 44, 66, 77 i 149.  

W całym systemie KZK GOP zmiany wprowadzone zostały dla 26 linii autobusowych. Realizacja 

przedmiotowych założeń wymagała wprowadzenia do ruchu liniowego 42 nowych autobusów. 

4. Objęto nowe rejony miasta komunikacją zbiorową:  

� wprowadzono zmianę trasy linii 954 relacji: Imielin - Mysłowice Wesoła poprzez objęcie 

komunikacją zbiorową ulicę Górnośląską, Kopernika, Wita Stwosza. Planuje się wydłużenie 

linii do nowego przystanku Wesoła Kościół, 

� zmieniono trasę linii 995, linię wycofano z dzielnic Brzezinka i Brzęczkowice, kierując 

ją na ulicę Marii Konopnickiej i dalej ulicą Pukowca i Obrzeżną Zachodnią do centrum, 

� wydłużono kilka kursów linii 219 do nowego przystanku "Mysłowice Kąpielisko Hubertus" 

przy ulicy Szabelnia. 

5. W roku bieżącym wprowadzone będzie bezpośrednie połączenie rejonu Starej Wesołej 

z Centrum Mysłowic.  

Od stycznia 2019 r.  z połączenia KZK GOP, MZK Tychy oraz MZKP Tarnowie Góry 

powstał i rozpoczął działalność Zarząd Transportu Metropolitarnego będący jednostką 

Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.     
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11.2. Transport drogowy 

Mysłowice leżą w obszarze węzłowym dwóch głównych europejskich korytarzy 

komunikacji: 

• Korytarz III (wschód - zachód) relacji (Madryt - Paryż - Bruksela) Berlin - Wrocław - 

Katowice - Kraków - Kijów (Azja), 

• Korytarz VI (północ - południe) relacji (Helsinki) Sztokholm - Gdańsk - Katowice - Żylina - 

(Budapeszt - Ateny) z odgałęzieniem VIB relacji Częstochowa - Ostrawa (Wiedeń - 

Wenecja). 

W granicach miasta przebiega 20-kilometrowy odcinek autostrady A4 relacji: (Drezno) 

granica państwa - Wrocław - Katowice - Kraków - Tarnów - Rzeszów - granica państwa (Lwów). 

Powiązanie autostrady z układem drogowym miasta zapewniają dwa węzły: 

• węzeł Brzęczkowice z drogą ekspresową S1 relacji (Pyrzowice) Dąbrowa Górnicza - 

Bielsko Biała – Cieszyn, 

• granica państwa (Czeski Cieszyn), 

• węzeł Brzezinka z drogą ekspresową S1 relacji (Pyrzowice) Dąbrowa Górnicza - Bielsko 

Biała - Cieszyn - granica państwa (Czeski Cieszyn),węzeł Mysłowice z drogą powiatową  

S 6490 Sosnowiec – Brzezinka (ulica Obrzeżna Zachodnia). 

W Mysłowicach - Brzęczkowicach zlokalizowany jest również punkt poboru opłat 

dla płatnego odcinka autostrady Katowice – Kraków (rysunek 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 231 - 

Rysunek 2 Układ drogowy województwa śląskiego 

 

 

Źródło: Studium komunikacyjne województwa śląskiego 

Mysłowice, będąc miastem na prawach powiatu, jest zarządcą wszystkich dróg publicznych  

w swoich granicach oprócz autostrad i dróg ekspresowych. Obowiązki zarządcy dróg i mostów 

pełni Wydział Gospodarki Komunalnej. Łącznie w granicach miasta jest 202 km dróg publicznych,  

w zarządzie Prezydenta Miasta. Większość dróg zarządzanych przez miasto to drogi gminne (ok. 

63%), drogi powiatowe stanowią ok. 31% ogólnej długości dróg publicznych. Pozostałe 

to autostrady i drogi krajowe. 
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12. Ochrona środowiska 

Tabela 141 Zestawienie pomników przyrody stan na maj 2019r. 

Lp. Wyszczególnienie Lokalizacja Ustanowiony przez 

1. 

- Buk pospolity (Fagus 
sylvatica); 

 - Obwód pnia  310 cm; 
- Własność PGL Lasy 
Państwowe. 

ul. Stadionowa, 
Słupna-Las 

Nr geodez.: 535/59 

Radę Miasta Mysłowice 
uchwałą Nr XXIII/495/08 z dnia 

27 marca 2008 r. w sprawie 
ustanowienia pomnika przyrody. 
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 99 

poz. 2055 

2. 

- Lipa drobnolistna (Tilia 
cordata); 

 - Obwód pnia  366 cm; 
 - Własność Gminy Miasto 

Mysłowice. 

ul. Stadionowa,  
Słupna – Las 

Nr geodez.: 542/59 
 

Radę Miasta Mysłowice 
uchwałą Nr XXIII/495/08 z dnia 

27 marca 2008 r. w sprawie 
ustanowienia pomnika przyrody. 
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 99 

poz. 2055 

3. 

 - Buk pospolity (Fagus 
sylvatica); 

 - Obwód pnia  310 cm; 
 - Własność PGL Lasy 

Państwowe. 

ul. Stadionowa,  
Słupna – Las 

Nr geodez.: 535/59 
 

Radę Miasta Mysłowice 
uchwałą Nr XXIII/495/08 z dnia 

27 marca 2008 r. w sprawie 
ustanowienia pomnika przyrody. 
Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 99 

poz. 2055 

4. 

 - Dąb szypułkowy (Quercus 
robur); 

 - Obwód pnia  430 cm; 
 - Własność Gminy Miasto 

Mysłowice. 

Dziećkowice;  
wzgórze Grabina  

ul. Bema 19 
Nr geodez.: 1801/75 

Wojewodę Śląskiego 
rozporządzeniem nr 44/2005; 

Dz.Urz. Woj. Śląskiego Nr 110 
poz. 2870 

5. 

 - Klon pospolity (Acer 
platanoides); 

 - Obwód pnia  312 cm; 
 - Własność Gminy Miasto 

Mysłowice. 

centrum, Park 
Zamkowy (obok 

budynku SANEPID-
u) 

Nr geodez.: 502/53 

Wojewodę Śląskiego 
rozporządzeniem nr 41/2005; 

Dz.Urz. Woj. Śląskiego Nr 110 
poz. 2867 

6. 

 - Buk pospolity (Fagus 
sylvatica); 

 - Obwód pnia  340 cm; 
 - Własność Gminy Miasta 

Mysłowice. 

Brzęczkowice;  
Trójkąt Trzech 

Cesarzy 
Nr geodez.: 684/8 

Wojewodę Śląskiego 
rozporządzeniem nr 39/2005 

Dz.Urz. Woj. Śląskiego  
 Nr 110 poz. 2865 

7. 

 - Buk pospolity (Fagus 
sylvatica); 

 - Obwód pnia  370 cm; 
 - Własność Gminy Miasto 

Mysłowice. 
 
 
 

Centrum, Park 
Promenada;  

ul. Powstańców 
Nr geodez.: 777/156 

Wojewodę Śląskiego 
rozporządzeniem nr 38/2005   

Dz.Urz. Woj. Śląskiego Nr 110 
poz. 2864 
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8. 

 - Klon jawor (Acer 
pseudoplatanus); 

 - Obwód pnia  212 cm; 
 - Własność Gminy Miasto 

Mysłowice. 

centrum,  
Park Zamkowy 

Nr geodez.: 502/52 

Radę Miasta Mysłowice 
uchwałą   

Nr LI/521/05 z dnia 29 września  
2005 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. Dz.Urz. 
Woj. Śląskiego Nr 134 poz. 

3312 

9. 

 - Klon pospolity (Acer 
platanoides); 

 - Obwód pnia  253 cm; 
 - Własność Gminy Miasto 

Mysłowice. 

centrum,  
Park Zamkowy 

Nr geodez.: 502/52 

Radę Miasta Mysłowice 
uchwałą   

Nr LI/521/05 z dnia 29 września  
2005 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. Dz.Urz. 
Woj. Śląskiego Nr 134 poz. 

3312 

10. 

 - Dąb czerwony (Quercus 
rubra); 

 - Obwód pnia  240 cm; 
 - Własność Gminy Miasto 

Mysłowice. 

centrum,  
Park Zamkowy 

Nr geodez.: 502/52 

Radę Miasta Mysłowice 
uchwałą   

Nr LI/521/05 z dnia 29 września  
2005 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. Dz.Urz. 
Woj. Śląskiego Nr 134 poz. 

3312 

11. 

 - Dąb szypułkowy (Quercus 
robur); 

 - Obwód pnia  280 cm; 
 - Własność Gminy Miasto 

Mysłowice. 

Centrum,  
Park Promenada;  
ul. Powstańców 

Nr geodez.: 24/156 

Radę Miasta Mysłowice 
uchwałą   

Nr LI/521/05 z dnia 29 września  
2005 r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody. Dz.Urz. 
Woj. Śląskiego Nr 134 poz. 

3312 

12. 

 - Dąb szypułkowy (Quercus 
robur); 

 - Obwód pnia  372 cm; 
 - Własność PGL Lasy 

Państwowe. 
 

Kosztowy;  
ul. Kosztowska na 

wys.  
nr 124 

Nr geodez.: 1996/112 

Radę Miasta Mysłowice 
uchwałą  

Nr XXXIV/627/12  z dnia  
29 października 2012 r. w 

sprawie ustanowienia pomnika 
przyrody. Dz.Urz. Woj. 

Śląskiego poz. 4898 

13. 

 - Dąb szypułkowy (Quercus 
robur); 

 - Obwód pnia  315 cm; 
 - Własność Gmina Miasto 

Mysłowice 

Kosztowy; 
Nr geodez.: 

1914/399 (Park 
Kosztowy) 

Rada Miasta Mysłowice 
uchwałą  

Nr LII/802/18 z dnia 21 czerwca 
2018 r. w sprawie ustanowienia 

pomnika przyrody. Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego  

poz. 4284. 

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska 
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13. Obecna i planowania eksploatacja górnicza 

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddz. KWK Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach. 

Plan ruchu na okres od 01.01.2018 do 31.08.2020 r. Planowana eksploatacja na terenie 

Mysłowic oraz Katowic, której wpływy obejmą teren Mysłowic: 

-  śc. 583, 584 w pokł 501/510 w-wa 3, rejon ul. Obr. Westerplatte  

-  śc. 585, 586 w pokł. 501/510 w-wa 3, rejon ul. 3 Maja  

-  śc. 551, 552 w pokł. 510 w-wa przyspągowa, rejon ul. Jaworowej  

-  śc. 03Aw (wydobycie), pokł. 510 w-wa 3 rej. ul. Plebiscytowej, 

-  śc. 04Aw (w przygot.) w pokł. 510 w-wa 3, rejon ul. Plebiscytowej, 

-  śc. 580 p.510 w-wa 3 – spod Katowic w kier. ul. 3 Maja  

-  śc. 590 (wydobycie od 03.2019r), pokł. 510 w-wa 3, spod Katowic w kier ul. 3 Maja, dz. Stara 

Wesoła, 

 

PGG S.A. Oddz. KWK Murcki-Staszic w Katowicach 

    Plan ruchu na okres od 01.01.2018 r. do 13.08.2020 r. Planowana eksploatacja jest poza 

terenem Mysłowic (na terenie Katowic ). Wpływy planowanej ekspl. śc. 706 w pokł. 407/1 kat. I  

w niewielkim zakresie obejmą niezabudowany teren  w północnej części dz. Stara Wesoła. 

 

PGG S.A. Oddz. KWK Piast – Ziemowit - Ruch Ziemowit 

   Plan ruchu na lata 2017-2020. Planowana eksploatacja na terenie Mysłowic – po 2020r.-  

śc.: 620, 621, 622, 623 - w pokł.  308, rejon ul. Murckowska, Makuszyńskiego, Kasprowicza, 

 

Tauron Wydobycie S.A. ZG Sobieski w Jaworznie. 

Plan ruchu na lata 2019-2021 

Planowana eksploatacja w granicach Mysłowic: 

 - śc. 56 pokł. 301 - od 2020r., pod składowiskiem odpadów EJ III (kwatera północna 

niezrekultywowana), 

 -  śc. 51 pokł. 301 – ekspl. od 2021 r. pod ul. Długą, Rowem Kosztowskim w kierunku ul. Dzióbka. 

 

SRK S.A. - ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom 

Plan ruchu likwidowanej oznaczonej części ZG KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” 

Ruch Mysłowice, Postanowienie nr 13/17 z dn. 19.04.2017 r.  SRK S.A. w Bytomiu – Dodatek nr 6 

do planu ruchu likwid. podz.  ZG KWK „Mysłowice” na lata 2015-2020 ( dotyczy przyspieszenia 

likwid. Dołu i powierzchni kopalni, zatwierdzenia Dokumentacji Hydrogeologicznej przez 
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Marszałka, Decyzji Prezydenta Mysłowic zobowiązującą Spółkę do rekultywacji osadnika Hubertus 

( z dn. 07.03.2017 r.). 

Postanowienie nr 16/18 z dn. 19.07.2018 r. – Dodatek nr 8 do planu ruchu likwid . ZG KWK 

„Mysłowice” z terminem do 31.08.2020 r.  (dotyczy likwidacji odwadniania szybem Łokietek 

i odprowadzanie wód poprzez osadnik Hubertus do rzeki Rawy, odwadnianiem dołu kopalni szybem 

Wschodnim II do rzeki Przemszy, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód do 

rzeki Przemszy.  

Postanowienie nr 9/18 – Plan ruch likwidowanego ZG PGG SA. Oddz. KWK „Wieczorek” – część 

złoża na terenie Katowic przekazana do eksploatacji PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic, 

pozostała część przekazana do SRK SA. (dół i powierzchnia) do likwidacji, zobowiązanie 

do wykonania i przekazania m. Mysłowice ekspertyzy w zakresie przydatności terenu pogórniczego 

„Janów” do zagospodarowania, 

 

Kopalnia „Imielin” Sp. z o.o. w Imielinie, 

 Plan ruchu KO „Imielin-Północ” na okres 1.04.2017 – 31.03.2023r., Postanowienie nr 5/17 

z dnia 28.02.2017 r. 

Utworzony został OG „Imielin-Północ IV” o pow. 17,2 ha i TG „Imielin-Północ IV” o pow. 63,11 

ha, po zmianie koncesji przez Marszałka Województwa Śląskiego Decyzja nr 440/OS/2017 

z dn. 0.02.2017r. Powiększenie OG i TG odbyło się w kierunku południowym na terenie Imielina.  

Plan ruchu likwidowanej oznaczonej części Zakładu Górniczego „Imielin-Północ” na okres 

od 1.01.2015 r. do 31.12.2020 r., Postanowienie nr 39/14 z dn. 08.01.2015 r. 

 na działkach 1964/78 i 1965/78 – wypełnienie na części tych działek do rzędnej 1,0 m poniżej 

otaczającego terenu,   

Dodatek  nr 2 do planu ruchu likwidowanej oznaczonej części ZG „Imielin-Północ” 

w związku ze: 

 -  zmianą koncesji Dec. Marszałka Woj. Śląskiego nr 440/OS/2017 z dn. 10.02.2017 r. dotyczącą  

ustalenia OG i TG „Imielin-Północ IV”,  

 -  zmianą zagospodarowania powierzchni likwidowanej oznaczonej części  ZG, 

 

TRIBAG S.A. w Siewierzu, ul. Przemysłowa 2 

 ZG Kopalnia Wapienia i Dolomitu „IMIELIN”, ul. Satelicka 7a, 41-407 Imielin 

 Plan ruchu Kopalni Wapienia i Dolomitu  „Imielin” w Imielinie na lata 2014 – 2019, Post. nr 39/13 

z dn. 9.12.2013 r.,  
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Dodatek do części podstawowej planu ruchu Kopalnni Wapienia i Dolomitu „Imielin” - 

Postanowienie nr 7/13 z dn. 8.04.2013 r. -  w związku ze zmianą koncesji przez Marszałka Woj. 

Śląskiego – Dec. nr 2516/OS/2012 z dn. 6.09.2012 r. dotyczącą: 

- zmniejszenia OG do około 17 ha, w tym na terenie Mysłowic do 1,67 ha, 

-  zmniejszenia TG do około 132,42 ha, 

-  zwiększenia głębokości eksploatacji z +265 m npm. do +245 m npm. 

 

Wskazanym jest ograniczenie negatywnego efektu eksploatacji górniczej, eliminowanie 

możliwości eksploatacji z obszarów zasiedlonych. Ważnym aspektem powinny być aktywne 

działania na rzecz pozyskiwania z tytułu "szkód górniczych" należnych środków.   

 

14. Rolnictwo 

14.1. Struktura użytków rolnych w mieście 

   
Powierzchnia administracyjna gminy         - 6 593 ha 

w tym :  

             użytki rolne razem                          -1 849 ha 

w tym: 

              grunty orne                                     - 1164 ha 

               sady                                               -     6 ha 

               łąki trwałe                                     -  364ha 

               pastwiska                                       -  202ha 

               grunty rolne zabudowane i inne    -   113ha 

 

 Lasy i grunty leśne                                       -1925 ha 

 Grunty pozostałe (pod zabudową, drogi ,    -3661 ha 

  itp.) 

 

Gospodarstwa rolne  - ilość               ok.306,  

Działki rolne o powierzchni powyżej 0,10 do 1,00 ha – ilość –ok.1220, 

Ilość gospodarstw rolnych powyżej 5,00 ha – ok. 30. 
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14.2. Struktura użytków w gospodarstwach i działkach rolny  

 

Powierzchnia ogółem:            - 1653 ha 

w tym: 

           użytki rolne                  - 1432 ha 

w tym : 

            grunty orne                   -887 ha 

            sady                              -    6 ha 

            łąki                                - 275 ha 

            pastwiska                       -  93 ha   

 zasiewy ogółem :          - 414 ha  

w tym : 

             zboża (jare i ozime)                           - 330 ha 

             ziemniaki                                           -   40 ha 

             rzepak                          -                            1 ha 

             kukurydza                                          -     6 ha 

             warzywa gruntowe      -                            5 ha 

             inne uprawy                 -                           38 ha 

 

14.3. Zwierzęta gospodarskie 

Bydło ogółem : 360 szt, w tym krowy  - 120 szt.   

Trzoda chlewna ogółem : 408 szt.  

Konie  -39 sz. 

Owce- 47 szt, kozy 74 szt., króliki –180 szt. , futerkowe inne - 15 szt. 

Drób ogółem : 30 804 szt  

Pnie pszczele -50 szt. 

Powyższe dane przygotowano na podstawie powszechnego spisu rolnego danych statystycznych 

w  2010 roku. 

Na terenie Mysłowic przeważają gleby słabe tj. klasy IV, V i VI oraz niewielka ilość gleb III klasy.  

W gospodarstwach rolnych prowadzona jest produkcja  roślinno-zwierzęca. W latach 1993 do 1998 

oraz w latach 2003 do 2005 rozprowadzane było nieodpłatnie wapno nawozowe dla rolników 

indywidualnych. 

Można wskazać, że obecnie Mysłowice odchodzą od rolnictwa jako indywidualnego sposobu 

na życie lub utrzymanie, zdarzają się w dzielnicach południowych gospodarstwa rolne wielko - 

obszarowe, lub hodowle drobiu, które funkcjonują z powiedzeniem na rynku. 
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Widocznym jest natomiast coraz większe uszczuplanie terenów "rolnych" na cele mieszkaniowe. 

Często z tego powodu w przestrzeni występują dotychczas nie występujące nowe rodzaje zagrożeń 

lub utrudnień w funkcjonowaniu obszarów nie zaopatrzonych w systemy odprowadzenia lub 

gromadzenia wód opadowych. Wskazanym jest w możliwie dostępny sposób aby starać ograniczać 

tego rodzaju działania.  

 

15. Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem 

gminy 

Rok 2017 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach 

jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach w Krajowym Rejestrze 

Sądowym pod numerem 0000214452. Spółka została utworzona zgodnie z uchwałą Nr VIII/300/04 

Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie: 

utworzenia spółki pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Mysłowicach. 

Jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym jest Gmina 

Mysłowice. Spółka jest gminną osobą prawną wykonującą zadania użyteczności publicznej – 

zadania własne gminy, których celem jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty zgodnie 

art.7 ust. 1 pkt 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska 

i przyrody oraz gospodarki wodnej oraz pkt 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 

usuwania oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 

sanitarnych… ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

W 2017 r. odbyło się 12 Zgromadzeń Wspólników, w trakcie których podjętych zostało 30 

uchwał. 

W 2017 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 

1) Marek Nych – do 30 marca 2017 r. 

2) Elżbieta Kania – Przewodnicząca Rady - do 20 czerwca 2017 r. 

3 )Wojciech Stawiany – Członek Rady - do 20 czerwca 2017 r. 

4) Aleksander Gaczek – Członek Rady - do 20 czerwca 2017 r. 

5) Halina Błoch – Przewodnicząca Rady - od 20 czerwca 2017 r. 

6) Artur Woźniakowski – Zastępca Przewodniczącej Rady - od 20 czerwca 2017 r. 

7) Ewa Ziemba – Sekretarz Rady - od 20 czerwca 2017 r. 

8) Krzysztof Czajkowski - Członek Rady - od 20 czerwca 2017 r. 
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Rada Nadzorcza odbyła w 2017 r. 15 posiedzeń. Frekwencja na posiedzeniach Rady wyniosła 

92,19%, podjętych zostało 71 uchwał. 

W Spółce w 2017 r. z inicjatywy Wspólnika - Gminy Miasta Mysłowice przeprowadzono 3 kontrole 

o tematyce: 

1) kontrola i ocena realizacji rocznych planów działalności MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach , 

wynikająca z zapisów Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst 

jednolity z dnia 28 marca 2014 r.); 

2) kontrola zasadności oraz prawidłowości realizacji zawartych przez MPWiK sp. z o.o. 

w  Mysłowicach umów cywilno prawnych w latach 2012-2016; 

3) kontrola udziału, w ramach prowadzonej przez MPWiK sp. z o.o. w Mysłowicach działalności: 

- zadań wykraczających poza działalność podstawową (zadania własne gminy), 

- zadań realizowanych poza granicami Gminy Miasta Mysłowice, nie zaspokajających potrzeb 

społeczności lokalnej, dla których wypełnienia została powołana. 

W 2017 r. w skład Zarządu wchodzili: 

1) Piotr Gałuszka do 4 marca 2017 r. 

2) Klaudia Chrószcz-Pęczek od 4 marca do 14 lipca 2017 r. 

3) Sławomir Kosiba od 14 lipca 2017 r. 

4) Przemysław Gardoń od 27 października 2017 r. 

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 102.740.000,00 zł, tj. 205.480 

udziałów. 

Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/546/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. 

z o.o. z siedzibą w Mysłowicach oraz objęcia nowych udziałów przez Gminę Mysłowice do Spółki 

wniesiono środki pieniężne w kwocie 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje. 

Za 2017 r. Spółka odnotowała - 10.094.842,07 zł straty. 

 

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Mysłowicach jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód 

w Katowicach w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000076605. Spółka 

powstała w 2000 r. w Bielsko-Białej. Gmina Miasto Mysłowice, przystąpiło do Spółki w 2003 r. 

zgodnie z uchwałą nr XIII/16/2003 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie: 

wejścia aportem i środkami finansowymi gminy Mysłowice do Śląskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Bielsko-Biała. Struktura własności Śląskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco: 
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- Gmina Mysłowice – 70,41 % udziałów w kapitale zakładowym, 

- Gmina Łaziska Górne – 21,97 % udziałów w kapitale zakładowym, 

- Grzegorz Głużkowski (prywatny udziałowiec) – 7,62 % udziałów w kapitale zakładowym. 

Śląskie TBS jest międzygminną spółką prawa handlowego, właścicielem nieruchomości 

mieszkalnych i usługowych, prowadzącą działalność, której celem jest uczestnictwo w gminnych 

i państwowych programach mieszkaniowych, poprzez: 

- zaspokojenie zapotrzebowania na społeczne budownictwo mieszkań na wynajem, w tym 

budowanie, adaptacje i nabywanie lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych; 

- komercyjne wynajmowanie lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Towarzystwa; 

- zarządzanie nieruchomościami, przeprowadzanie bieżących remontów i modernizacji. 

Na dzień 31.12.2017 r. Spółka posiadała: 

- w Mysłowicach – 35 mieszkań, 10 lokali handlowo-usługowych; 

- w Łaziskach Górnych – 55 mieszkań; 

- w Bielsku-Białej – 30 mieszkań, 5 garaży. 

W 2017 r. odbyło się 7 Zgromadzeń Wspólników, w trakcie których podjętych zostało 22 uchwał. 

W 2017 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 

1) Beata Reformat – Przewodnicząca Rady; 

2) Paweł Majcher – Zastępca Przewodniczącej Rady; 

3) Aleksandra Moćko – Sekretarz Rady. 

Rada Nadzorcza odbyła w 2017 r. 12 posiedzeń. Frekwencja na posiedzeniach Rady wyniosła 

91,67%, podjętych zostało 19 uchwał. 

W Spółce w 2017 r. z inicjatywy Wspólnika - Gminy Miasta Mysłowice przeprowadzono 3 kontrole 

o tematyce: 

1) kontrola zasadności oraz prawidłowości realizacji zawartych przez Śląskie TBS sp. z o.o. 

w  Mysłowicach umów cywilno-prawnych w latach 2012-2016; 

2) kontrola zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę w latach 2012-2016; 

3) kontrola udziału, w ramach prowadzonej przez Śląskie TBS sp. z o.o. w Mysłowicach 

działalności: 

- zadań wykraczających poza działalność podstawową (zadania własne gminy), 

- zadań realizowanych poza granicami Gminy Miasta Mysłowice, nie zaspokajających potrzeb 

społeczności lokalnej, dla których wypełnienia została powołana. 

Jedynym członkiem Zarządu Spółki w 2017 r. był Zbigniew Augustyn pełniący funkcję Prezesa 

Zarządu. 
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Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 10.949.000,00 zł. Wartość 

nominalna posiadanych przez Gminę Miasto Mysłowice udziałów wynosiła 7.744.000 zł, tj. 15.488 

udziałów. 

Za 2017 r. Spółka odnotowała – 4. 495,36 zł straty. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/513/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017 r. 

w sprawie: objęcia nowych udziałów przez Gminę Miasto Mysłowice w Spółce Śląskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach poprzez 

podwyższenie kapitału zakładowego - do Spółki wniesiono środki pieniężne w kwocie 1.000.000,00 

zł. Środki finansowe przekazane Spółce związane były z realizacja inwestycji przy ul. Wielka 

Skotnica 41 w Mysłowicach. 

 

Zakład Oczyszczania Miasta sp. z o.o.  

Zakład Oczyszczania Miasta sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach jest zarejestrowana przez 

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 

0000066372. Spółka została utworzona zgodnie z uchwałą Nr XIX/99/91 Rady Miejskiej 

w Mysłowicach z dnia 29 sierpnia 1991 roku w sprawie: wyboru formy organizacyjno-prawnej dla 

miejskich przedsiębiorstw komunalnych. 

Jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym jest Gmina 

Mysłowice. Spółka jest gminną osobą prawną wykonującą zadania użyteczności publicznej, czyli 

zadania własne gminy, których celem jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty zgodnie 

z art. 7 ust. 1 pkt 3) …utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych…ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

w drodze świadczenia usług z zakresu gospodarki komunalnej. 

W 2017 r. odbyło się 1 Zgromadzenie Wspólników, w trakcie którego podjętych zostało 9 uchwał. 

W 2017 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 

1) Tomasz Papaj – Przewodniczący Rady , 

2) Barbara Piontek – Zastępca Przewodniczącego Rady , 

3) Dariusz Dywan. 

Rada Nadzorcza odbyła w 2017 r. 11 posiedzeń. Frekwencja na posiedzeniach Rady wyniosła 

96,97%, podjętych zostało 21 uchwał. 

W Spółce w 2017 r. z inicjatywy Wspólnika - Gminy Miasta Mysłowice przeprowadzono 3 kontrole 

o tematyce: 

1) kontrola zasadności oraz prawidłowości realizacji zawartych przez ZOM sp. z o.o. 

w Mysłowicach umów cywilno-prawnych w latach 2012-2016; 
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2) kontrola jakości świadczonych przez ZOM sp. z o.o. usług – zadań własnych Gminy Miasta 

Mysłowice – w kontekście składanych skarg i reklamacji przez klientów (mieszkańców) w latach 

2012-2016; 

3) kontrola udziału, w ramach prowadzonej przez ZOM sp. z o.o. w Mysłowicach działalności: 

- zadań wykraczających poza działalność podstawową (zadania własne gminy) 

- zadań realizowanych poza granicami Gminy Miasta Mysłowice, nie zaspokajających potrzeb 

społeczności lokalnej, dla których wypełnienia została powołana. 

Jedynym członkiem Zarządu Spółki w 2017 r. był Grzegorz Czokajło pełniący funkcję Prezesa 

Zarządu. 

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 4.670.000,00 zł, tj. 9.340 udziałów. 

Za 2017 r. Spółka wypracowała zysk w wysokości 252.874,28 zł. 

 

Tramwaje Śląskie S.A.  

Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy 

Katowice – Wschód w Katowicach w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000145278. 

Tabela 142 Akcjonariat spółki Tramwaje Śląskie SA 

Lp. Gmina liczba akcji udział w kapitale 

zakładowym 

1. Bytom 1.429.771 9,54% 

2. Chorzów 1.266.225 8,45% 

3. Czeladź 85.500 0,57% 

4. Dąbrowa Górnicza 570.000 3,80% 

5. Gliwice 437.000 2,92% 

6. Katowice 7.052.536 47,05% 

7. Mysłowice 95.000 0,63% 

8. Ruda Śląska 494.000 3,30% 

9. Siemianowice Śląskie 57.000 0,38% 

10. Sosnowiec 1.730.999 11,55% 

11. Świętochłowice 522.500 3,49% 

12. Zabrze 1.248.000 8,32% 

Źródło: Tramwaje Śląskie SA 
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Akcjonariat spółki Tramwaje Śląskie S.A. na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się 

następująco: 

Lp. Gmina liczba akcji udział w kapitale zakładowym 

1. Bytom 1.429.771 9,7% 

2. Chorzów 1.266.225 8,6% 

3. Czeladź 85.500 0,6% 

4. Dąbrowa Górnicza 570.000 3,9% 

5. Gliwice 437.000 3,0% 

6. Katowice 6.784.837 46,0% 

7. Mysłowice 95.000 0,6% 

8. Ruda Śląska 494.000 3,4% 

9. Siemianowice Śląskie 57.000 0,4% 

10. Sosnowiec 1.730.999 11,8% 

11. Świętochłowice 522.500 3,5% 

12. Zabrze 1.248.000 8,5% 

Kapitał zakładowy wynosił 147.208.320 zł, udział Gminy Miasta Mysłowice wynosi 950.000 zł. 

W 2017 r. odbyły się 3 Walne Zgromadzenia, w trakcie których podjętych zostało 26 uchwał. 

W 2017 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 

1) Piotr Uszok – Przewodnicząc Rady, 

2) Wiesław Raczyński – Wiceprzewodniczący Rady, 

3) Ewa Wrodarczyk – Sekretarz Rady, 

4) Robert Dederko, 

5) Kazimierz Ladziński, 

6) Mateusz Rykała. 

W 2017 r. w skład Zarządu wchodzili: 

1) Bolesław Knapik – Prezes Zarządu, 

2) Henryk Kolender – Członek Zarządu. 

Za 2017 r. Spółka wypracowała zysk w wysokości 3.999.696,34 zł. 

 

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.  

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w Katowicach jest zarejestrowana 

przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

numerem 0000023650. 
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Tabela 143 Akcjonariat GTL SA 

Lp. Akcjonariusze liczba akcji udział w kapitale 

zakładowym 

1. Węglokoks SA 582.440 42,492% 

2. Województwo Śląskie 478.134 34,883% 

3. PP „Porty Lotnicze”, 237.184 17,304% 

4. Gmina Katowice 67.037 4,891% 

5. Pozostałych 31 akcjonariuszy 5.898 0,43% 

Źródło: GTL SA 

 

Akcjonariat spółki GTL S.A. na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco: 

Lp. Akcjonariusze liczba akcji udział w kapitale zakładowym 

1. Węglokoks SA 582.440 42,492% 

2. Województwo Śląskie 478.134 34,883% 

3. PP „Porty Lotnicze”, 237.184 17,304% 

4. Gmina Katowice 67.037 4,891% 

5. Pozostałych 31 akcjonariuszy 5.898 0,43% 

 

Pozostałe Gminy posiadają łącznie 0,34% udziału w kapitale zakładowym, w tym Gmina 

Mysłowice 0,0175% udziału w kapitale, tj. 240 akcji po 100 zł każda. Natomiast inni akcjonariusze 

w tym izby gospodarcze, spółki prawa handlowego i osoby fizyczne posiadają 0,112% udziału 

w kapitale zakładowym. Kapitał zakładowy wynosi 137.069.300 zł. 

W 2017 r. odbyły się 2 Walne Zgromadzenia, w trakcie których podjęto 30 uchwał. 

Na dzień 31.12.2017 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 

1) Sławomir Obidziński, 

2) Łukasz Czopik, 

3) Marek Sitarz, 

4) Agnieszka Bogaj, 

5) Bogusław Wojciechowski, 

6) Piotr Uszok, 

7) Łukasz Sułkowski, 

8) Jacek Brzezinka. 
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W 2017 r. w skład Zarządu wchodzili: 

1) Artur Tomasik – Prezes Zarządu, 

2) Norbert Henzel – Wiceprezes Zarządu od 4 grudnia 2017 r. 

3) Leszek Budka – Wiceprezes Zarządu do 15 listopada 2017 r. 

4) Tomasz Błaszczyk – Członek Zarządu do 31 października 2017 r. 

Za 2017 r. Spółka wypracowała zysk w wysokości 12.563.098,97 zł. 

 

Rok 2018 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach 

jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach w Krajowym Rejestrze 

Sądowym pod numerem 0000214452. Spółka została utworzona zgodnie  

z uchwałą Nr XXVIII/300/04 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie: 

utworzenia spółki pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Mysłowicach. Jedynym wspólnikiem posiadającym 100% 

udziałów w kapitale zakładowym jest Gmina Mysłowice. Spółka jest gminną osobą prawną 

wykonującą zadania użyteczności publicznej – zadania własne gminy, których celem jest 

zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty zgodnie art.7  ust. 1 pkt 1) ładu przestrzennego, 

gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej  oraz pkt 3) 

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń  sanitarnych…  ustawy  z  8  marca  1990 r.  

o samorządzie gminnym.   

W  2018 r. odbyło się 6 Zgromadzeń Wspólników, w trakcie których podjęte zostały 34 

uchwały. W 2018 r. w  skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 

1) do 23 listopada 2018 r.: 

� Halina Błoch – Przewodnicząca Rady  

� Artur Woźniakowski – Zastępca Przewodniczącej Rady  

� Ewa Ziemba – Sekretarz Rady   

� Krzysztof Czajkowski  - Członek Rady 

2) od 23 listopada 2018 r.: 

� Wawrzyniec Bielak – Przewodniczący Rady 

� Jarosław Jander – Zastępca Przewodniczącego Rady 

� Martyna Wyżnikiewicz – Sekretarz Rady 

Rada Nadzorcza odbyła w 2018 r. 16 posiedzeń. Frekwencja na posiedzeniach Rady 

wyniosła 93,65%, podjętych zostało 59 uchwał. 
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W Spółce w 2018 r. z inicjatywy Wspólnika- Gminy Miasta Mysłowice przeprowadzono  

3 kontrole o tematyce: 

� kontrola liczby zatrudnionych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji  

sp. z o.o. osób (wg stanu na dzień 31.01.2018 r.), ich kwalifikacji oraz wynagrodzeń, 

ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk kierowniczych; 

� kontrola obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji 

sp. z o.o., standardów budżetowania remontów, inwestycji, reklamy, oceny ich wykonania 

oraz kosztów jednostek organizacyjnych; 

� kontrola jakości, świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

sp. z o.o. usług – zadań własnych Gminy Miasta Mysłowice – w kontekście  składanych 

skarg i reklamacji przez klientów (mieszkańców miasta) w latach 2015-2017, w tym 

procedur postępowania po zgłoszeniu reklamacji przez klientów Spółki. 

W 2018 r. w skład Zarządu wchodzili: 

1) Sławomir Kosiba do 2 marca 2018 r. 

2) Przemysław Gardoń do 23 listopada 2018 r. 

3) Tomasz Drąszkowski od 23 listopada 2018 r. 

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił  102.740.000,00 zł, tj. 205.480 

udziałów. Za 2018 r. Spółka odnotowała  - 5.983.880,00 zł straty – wartość ta może ulec zmianie  

w wyniku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, a ostateczne ustalenie 

wyniku finansowego nastąpi w wyniku zatwierdzenia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., które odbędzie się w terminie 

ustawowym, tj. do końca czerwca 2019 r. 

 

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Mysłowicach jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód  

w Katowicach w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000076605. Spółka powstała 

w 2000 r. w Bielsko-Białej. Gmina Miasto Mysłowice, przystąpiło do Spółki w 2003 r. zgodnie  

z uchwałą nr XIII/16/2003 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie: wejścia 

aportem i środkami finansowymi gminy Mysłowice do Śląskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. Bielsko-Biała. 

Struktura własności Śląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na dzień 

31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:  

� Gmina Mysłowice – 75,25 % udziałów w kapitale zakładowym, 

� Gmina Łaziska Górne – 18,57 % udziałów w kapitale zakładowym, 
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� Grzegorz Głużkowski (prywatny udziałowiec) – 6,18 % udziałów w kapitale zakładowym. 

Śląskie TBS jest międzygminną spółką prawa handlowego, właścicielem nieruchomości 

mieszkalnych i usługowych, prowadzącą działalność, której celem jest uczestnictwo   

w gminnych i państwowych programach mieszkaniowych, poprzez: 

� zaspokojenie zapotrzebowania na społeczne budownictwo mieszkań na wynajem, w tym 

budowanie, adaptacje i nabywanie lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych; 

� komercyjne wynajmowanie lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Towarzystwa; 

� zarządzanie nieruchomościami, przeprowadzanie bieżących remontów i modernizacji. 

Na dzień 31.12.2018 r. Spółka posiadała: 

� w Mysłowicach – 64 mieszkania, 10 lokali handlowo-usługowych; 

� w Łaziskach Górnych – 55 mieszkań; 

� w Bielsku-Białej – 30 mieszkań, 5 garaży. 

W  2018 r. odbyło się 9 Zgromadzeń Wspólników, w trakcie których podjętych zostało 14 uchwał. 

W 2018 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 

� Beata Reformat – Przewodnicząca Rady;  

� Paweł Majcher – Zastępca Przewodniczącej Rady;  

� Aleksandra Moćko – Sekretarz Rady.  

Rada Nadzorcza odbyła w 2018 r. 13 posiedzeń. Frekwencja na posiedzeniach Rady wyniosła 

89,74%, podjętych zostało 16 uchwał. 

W Spółce w 2018 r. z inicjatywy Wspólnika- Gminy Miasta Mysłowice przeprowadzono  

3 kontrole o tematyce: 

� kontrola stanu realizacji inwestycji Śląskiego TBS przy ul. Wielka Skotnica 41; 

� kontrola kosztów działalności i funkcjonowania Śląskiego TBS sp. z o.o. w 2017 roku; 

� kontrola jakości, świadczonych przez Śląskie TBS sp. z o.o. usług – zadań własnych Gminy 

Miasta Mysłowice – w kontekście składanych skarg i reklamacji przez klientów 

(mieszkańców miasta) w latach 2015-2017, w tym procedur postępowania po zgłoszeniu 

reklamacji przez klientów Spółki.  

Jedynym członkiem Zarządu Spółki w 2018 r. był Zbigniew Augustyn pełniący funkcję 

Prezesa Zarządu. 

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 12.949.000,00 zł. Wartość 

nominalna posiadanych przez Gminę Miasto Mysłowice udziałów wynosiła 9.744.000 zł,  

tj. 19.488 udziałów. Za 2018 r. Spółka wypracowała  77. 549,94 zł zysku – wartość ta może ulec 

zmianie w wyniku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, a ostateczne 

ustalenie wyniku finansowego nastąpi w wyniku zatwierdzenia przez Zwyczajne Zgromadzenie 
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Wspólników Śląskiego TBS sp. s o.o. , które odbędzie się w terminie ustawowym, tj. do końca 

czerwca 2019 r. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/513/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017r.  

w sprawie: objęcia nowych udziałów przez Gminę Miasto Mysłowice w Spółce Śląskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o.  z siedzibą w Mysłowicach poprzez 

podwyższenie kapitału zakładowego - do Spółki wniesiono środki pieniężne w kwocie 2.301.697,36 

zł. Środki finansowe przekazane Spółce związane były z realizacja inwestycji przy ul. Wielka 

Skotnica 41 w Mysłowicach w wyniku czego Spółka zwiększyła swój majątek o 29 mieszkań 

z przeznaczeniem na wynajem komunalny. W 2018 r. dokonano również dopłat do kapitału 

zakładowego zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki w wysokości 387.200,00 zł (część dopłat 

przypadająca Gminie Miasto Mysłowice). 

akład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. 

Zakład Oczyszczania Miasta  sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach jest zarejestrowana przez 

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 

0000066372. Spółka została utworzona zgodnie z uchwałą Nr XIX/99/91 Rady Miejskiej 

w Mysłowicach z dnia 29 sierpnia 1991 roku w sprawie: wyboru formy organizacyjno-prawnej 

dla miejskich przedsiębiorstw komunalnych. 

Jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym jest Gmina 

Mysłowice. Spółka jest gminną osobą prawną wykonującą zadania użyteczności publicznej, czyli 

zadania własne gminy, których celem jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty zgodnie 

z art. 7 ust. 1 pkt 3) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

w drodze świadczenia usług z zakresu gospodarki komunalnej. W  2018 r. odbyły się 4 

Zgromadzenia Wspólników, w trakcie których podjętych zostało 13 uchwał. 

W 2018 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 

� Tomasz Papaj – Przewodniczący Rady - do 23 listopada 2018 r. 

� Barbara Piontek – Zastępca Przewodniczącego Rady –  do 28 lutego 2018 r. 

� Agata Dyjas –Kuczka – Zastępca Przewodniczącego Rady – od  23 kwietnia do 23 listopada 

2018 r. 

� Dariusz Dywan 

� Michał Staniszewski – Przewodniczący Rady – od 23 listopada 2018 r. 

� Tomasz Blukacz – Zastępca Przewodniczącego Rady – od 23 listopada 2018 r. 

Rada Nadzorcza odbyła w 2018 r. 10 posiedzeń. Frekwencja na posiedzeniach Rady 

wyniosła 96,67%, podjętych zostało 37 uchwał. W Spółce w 2018 r. z inicjatywy Wspólnika- 

Gminy Miasta Mysłowice przeprowadzono 3 kontrole o tematyce: 
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� kontrola liczby zatrudnionych w Zakładzie Oczyszczania Miasta sp. z o.o. osób (wg stanu 

na dzień 31.01.2018 r.), ich kwalifikacji oraz wynagrodzeń, ze szczególnym 

uwzględnieniem stanowisk kierowniczych; 

� kontrola obowiązujących w Zakładzie Oczyszczania Miasta sp. z o.o. procedur dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce; 

� kontrola wydatkowania przez Zakład Oczyszczania Miasta sp. z o.o. środków z zakładu 

funduszu świadczeń socjalnych w latach 2015-2017. 

W 2018 r. w skład Zarządu wchodzili: 

1) Grzegorz Czokajło do 23 listopada 2018 r. 

2) Marcin Podsiadło od 23 listopada 2018 r. 

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił  4.670.000,00 zł, tj. 9.340 

udziałów. Za 2018 r. Spółka wypracowała 302.117,68 zł zysku – wartość ta może ulec zmianie 

w wyniku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, a ostateczne ustalenie 

wyniku finansowego nastąpi w wyniku zatwierdzenia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Zakładu Oczyszczania Miasta  sp. z o.o., które odbędzie się w terminie ustawowym, tj. do końca 

czerwca 2019 r. 

 

Tramwaje Śląskie SA 

Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy 

Katowice – Wschód w Katowicach w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000145278. 

Akcjonariat spółki Tramwaje Śląskie S.A. na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco: 

Tabela 144  Akcjonariat spółki Tramwaje Śląskie SA 

Lp. Gmina liczba akcji udział w kapitale 

zakładowym 

1. Bytom 1.429.771 9,54% 

2. Chorzów 1.266.225 8,45% 

3. Czeladź 85.500 0,57% 

4. Dąbrowa Górnicza 570.000 3,80% 

5. Gliwice 437.000 2,92% 

6. Katowice 7.052.536 47,05% 

7. Mysłowice 95.000 0,63% 

8. Ruda Śląska 494.000 3,30% 

9. Siemianowice Śląskie 57.000 0,38% 

10. Sosnowiec 1.730.999 11,55% 
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11. Świętochłowice 522.500 3,49% 

12. Zabrze 1.248.000 8,32% 

Źródło: Tramwaje Śląskie SA 

Kapitał zakładowy wynosi 149.885.310 zł, udział Gminy Miasta Mysłowice wynosi 

950.000 zł.  

W  2018 r. odbyły się 4 Walne Zgromadzenia, w trakcie których podjętych zostało 25 uchwał. 

W 2018 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 

� Piotr Uszok – Przewodnicząc Rady 

� Wiesław Raczyński – Wiceprzewodniczący Rady 

� Ewa Wrodarczyk – Sekretarz Rady 

� Robert Dederko  

� Kazimierz Ladziński 

� Grzegorz Janecki od 28 września 2018 r. 

W 2018 r. w skład Zarządu wchodzili: 

� Bolesław Knapik – Prezes Zarządu 

� Henryk Kolender – członek Zarządu 

Na dzień sporządzenia brak informacji o wyniku finansowym Spółki – ostateczne ustalenie 

wyniku finansowego nastąpi w wyniku zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Tramwajów Śląskich S.A. , które odbędzie się w terminie ustawowym, tj. do końca czerwca 2019 r. 

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA 

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w Katowicach jest zarejestrowana 

przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach w Krajowym Rejestrze Sądowym 

pod numerem 0000023650. Akcjonariat spółki GTL S.A. na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia 

się następująco: 

Tabela 145 Akcjonariat GTL SA 

Lp. Akcjonariusze liczba akcji udział w kapitale 

zakładowym 

1. Węglokoks SA 582.440 42,492% 

2. Województwo Śląskie 478.134 34,883% 

3. PP „Porty Lotnicze”, 237.184 17,304% 

4. Gmina Katowice 67.037 4,891% 

5. Pozostałych 31 akcjonariuszy 5.898 0,43% 

Źródło: GTL SA 
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Pozostałe Gminy posiadają łącznie 0,34% udziału w kapitale zakładowym, w tym Gmina 

Mysłowice 0,0175% udziału w kapitale, tj. 240 akcji po 100 zł każda. Natomiast inni akcjonariusze 

w tym izby gospodarcze, spółki prawa handlowego i osoby fizyczne posiadają 0,112% udziału 

w kapitale zakładowym. Kapitał zakładowy wynosi 137.069.300 zł. 

W  2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w trakcie którego podjęte zostały 24 

uchwały. W 2018 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 

� Sławomir Obidziński 

� Łukasz Czopik 

� Marek Sitarz 

� Agnieszka Bogaj 

� Bogusław Wojciechowski 

� Piotr Uszok 

� Łukasz Sułkowski 

W 2018 r. w skład Zarządu wchodzili: 

� Artur Tomasik – Prezes Zarządu 

� Norbert Henzel – Wiceprezes Zarządu 

Na dzień sporządzenia brak informacji o wyniku finansowym Spółki – ostateczne ustalenie wyniku 

finansowego nastąpi w wyniku zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. , które odbędzie się w terminie ustawowym, 

tj. do  końca czerwca 2019 r 

 

 

16. Przedsiębiorczość i gospodarka 

 

O stanie gospodarki miasta świadczy głównie rodzaj prowadzonej przez nie działalności 

gospodarczej. W Mysłowicach dominują firmy z sektora handel i naprawy  

(ok. 29% łącznej liczby podmiotów). Drugą z kolei sekcją gospodarki pod względem liczby 

podmiotów jest budownictwo, które s tanowi ok. 12% ogółu firm. Trzecie miejsce przypada 

działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, stanowiącej 9% łącznej liczby podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych w mieście. Należy zauważyć w mieście znaczny udział 

przedsiębiorców działających w sferze motoryzacyjnej co jest związane przede wszystkim 

z obecnością na terenie miasta giełdy samochodowej, która jest jednym z największych tego typu 

przedsięwzięć na terenie aglomeracji górnośląskiej. Jednak większość podmiotów działających 

branży samochodowej zlokalizowanych jest w bliskim sąsiedztwie giełdy samochodowej.  
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Tabela 146 Podmioty gospodarki narodowej w Mysłowicach wg sekcji PKD (wg rejestru REGON) 
2017r. 

Liczba podmiotów 
Ogółem 
liczba 

% ogólnej 
liczby 

podmiotów 

 
Sekcja 

sektor 
publiczny 

sektor 
prywatny  

  

A 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

0 4 
 

4 
 

0,20% 

B górnictwo i wydobywanie 0 17 17 0,84% 

C przetwórstwo przemysłowe 0 191 191 9,49% 

D 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych 0 9 9 0,45% 

E 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją 2 12 14 0,70% 

F budownictwo 2 183 185 9,19% 

G 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 0 493 493 24,49% 

H transport i gospodarka magazynowa 1 55 56 2,78% 

I 
działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi 0 66 66 3,28% 

J informacja i komunikacja 0 62 62 3,08% 

K działalność finansowa i ubezpieczeniowa 0 36 36 1,79% 

L 
działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 68 201 269 13,36% 

M 
działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 2 107 107 5,41% 

N 
działalność w zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca 0 57 57 2,83% 

O 
administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 11 3 14 0,70% 

P edukacja 66 39 105 5,22% 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 9 55 64 3,18 

R 
działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją 5 65 70 3,48% 

S 
i 
T 

pozostała działalność usługowa i 
gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby 0 192 192 9,54% 

U organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 0 0% 

 Suma: 166 1847 2013 100% 

Źródło: GUS 



 - 253 - 

Tabela 147 Podmioty gospodarki narodowej w Mysłowicach wg sekcji PKD (wg rejestru REGON) 
2018r. 

Liczba podmiotów 
Ogółem 
liczba 

% ogólnej 
liczby 

podmiotów 

 
Sekcja 

sektor 
publiczny 

sektor 
prywatny  

  

A 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

0 
 

3 
 

3 
 

0,16% 

B górnictwo i wydobywanie 0 12 12 0,65% 

C przetwórstwo przemysłowe 0 174 174 9,38% 

D 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych 0 9 9 0,49% 

E 

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją 2 12 14 0,75% 

F budownictwo 1 151 152 8,19% 

G 

handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 0 450 450 24,26% 

H transport i gospodarka magazynowa 1 56 57 3,07% 

I 
działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi 0 62 62 3,34% 

J informacja i komunikacja 0 59 59 3,18% 

K działalność finansowa i ubezpieczeniowa 0 36 36 1,94% 

L 
działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 68 204 272 14,66% 

M 
działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 2 105 107 5,77% 

N 
działalność w zakresie usług administrowania 
i działalność wspierająca 0 56 56 3,02% 

O 
administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 11 3 14 0,75% 

P edukacja 64 37 101 5,44% 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 9 48 57 3,07% 

R 
działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją 5 53 58 3,13% 

S 
i 
T 

pozostała działalność usługowa i 
gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby 0 162 162 8,73% 

U organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 0 0% 

 Suma: 165 1692 1857 100% 

Źródło: GUS 
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Jeżeli chodzi o sektory gospodarki, w których działalność prowadzą podmioty gospodarcze 

zlokalizowane na terenie Mysłowice, to przede wszystkim w mieście dominuje sektor pozostałej 

działalności - głównie usługi (tabela poniżej). 

 

Tabela 148 Ilość podmiotów gospodarczych z podziałem na sektory 

Sektor Ilość podmiotów 

gospodarczych 2017 

Ilość podmiotów 

gospodarczych 2018 

rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

31 29 

przemysł i budownictwo 1479 1454 

pozostała działalność 5699 5749 
ogółem 7209 7232 

Źródło: GUS  

 

Poziom przedsiębiorczości mierzony liczbą osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą na 1000 mieszkańców wynosi niecałe 70%. W Mysłowicach na 1 podmiot publiczny 

przypadają aż 4 spółki handlowe sektora prywatnego. Pod względem struktury wielkościowej 

podmiotów mierzonej przedziałem zatrudnienia jest udział mikro firm (zatrudnienie do 9 osób), 

tj. ok. 96%. Z kolei najwięcej małych firm (zatrudnienie od 10 do 49 osób) stanowi tylko 3%, a firm 

średnich (zatrudnienie od 50 do 249 osób) niecały 1%. W przypadku Mysłowic występuje tylko 1 

podmiot zatrudniający powyżej 1000 osób, a udział podmiotów dużych to mniej niż 1 promil.  

Największym (pod względem liczby pracujących) przedsiębiorstwem Mysłowic 

jest Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice - Wesoła" (ul. Kopalniana 5), należąca do Polskiej 

Grupy Górniczej Sp. z o.o.. KWK „Mysłowice-Wesoła" powstała 1 stycznia 2007r. z połączenia 

kopalń „Mysłowice" i „Wesoła". Obecnie eksploatowane są pokłady leżące zarówno w złożach 

byłej KWK „Wesoła" jak i KWK „Mysłowice".  

Kolejnym dużym obiektem przemysłowym zlokalizowanym na terenie miasta jest Panattoni 

Park Mysłowice - obecnie HYNESS.  To jedno z największych centrów dystrybucyjnych w Polsce.  

Zlokalizowany jest w pobliżu autostrady A4, wzdłuż drogi ekspresowej S1. Położenie parku 

zapewnia bardzo dobre warunki dla krajowej i międzynarodowej dystrybucji oraz łatwy dostęp 

do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Park składa się z 5 budynków przystosowanych 

do indywidualnych potrzeb zróżnicowanej bazy klientów. Genezą Panattoni Park jest uchwała 

Nr LXXIX /775/06 Rady Miasta Mysłowice z dn. 31.08.2006 r. w/s powołania Mysłowickiego 

Parku Przemysłowego.  
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W mieście notuje się stosunkowo niski poziom bezrobocia w porównaniu do innych miasta 

aglomeracji górnośląskiej. Podobnie jak w całym województwie obserwuje się w ostatnich latach 

wyraźny spadek tego wskaźnika. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w grudniu 2018 

roku wyniósł on  5,2% czyli o 0,7% mniej niż w grudniu 2017 roku.  

 

Tabela 149 Poziom bezrobocia w Mysłowicach w latach 2017-2018 

Lata 2017 2018 
Poziom bezrobocia [%] 5,9 5,2 

Źródło: GUS 
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17. Sprawozdanie z realizacji Zrównoważonej Strategii Rozwoju Mysłowice 2020+ 

17.1. Wnioski 

 

W związku z tym, że "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Mysłowice 2020+", 

z natury jest dokumentem dynamicznym i podlegającym okresowej analizie, sugeruje 

się przeprowadzenie jego dalszej aktualizacji. Pozwoli to na elastyczne dopasowanie i reagowanie 

w odpowiedzi na zmiany zachodzące w mieście oraz regionie.  

W wykazie celów strategicznych i mierników zestawiono wskaźników, które zawarte  

są w Strategii. Dane wskaźnikowe w niektórych miejscach nie są uzupełnione co wynika 

z opóźnienia  

w publikacji tych danych przez Główny Urząd Statystyczny.  

Z benchmarkingu, który przeprowadził Zespół Planowania i Strategii w Wydziale Architektury, 

Budownictwa i Planowania wynika, że inne miasta przeprowadzają tego typu działania 

z wymiernym skutkiem. W celu łatwiejszej ewaluacji oraz możliwej szybszej reakcji 

na niekorzystne zmiany w otoczeniu społeczno-gospdoarczym należałoby najpóźniej do 2020 roku 

dokonać aktualizacji dokumentu i uwzględnić następujące uwagi: 

• Usunąć część niemierzalnych wskaźników np. Zmniejszeie potoku ruchu w indywidualnym 

transporcie pasażerskim. 

• W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją społeczno-gospodarczą należy 

zmodyfikować wskaźniki lub trendy dotyczące tej sfery np. bezrobocie czy pomoc 

społeczna. 

• Doprecyzować lub zmodyfikować niektóre wskaźniki w związku ze zmianającym 

się otoczeniem prawnym np. systemu edukacji. 

• Zmienić wskaźniki dotyczące remontów mieszkań komunalnych oraz socjalnych, gdyż 

obecnie trudno jest rozdzielić konkretne lokale, gdyż część lokali jest 

przekwalifikowywanych w ciągu roku z komunalnych na socjalne lub z socjalnych 

na komunalne (np. po przekroczeniu progu dochodowego lokatora) 

• Dopisać do wszystkich mierników jednostki w jakich powinny być wyrażone. Pozwoli 

to na szybsze tworzenie sprawozdania i pozwoli uniknąć wielu nieporozumień 

oraz niejasności jakie pojawiały się przy zbieraniu danych do obecnego sprawozdania. 
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17.2 Część sprawozdawcza 

 

Zestawiono dokumenty, których opracowanie założono w "Strategia Zrównoważonego 

Rozwoju Miasta Mysłowice 2020+" jako konieczność w realizacji założonych celów. 

 

Tabela 150 Programy Strategiczne 

 

Opracowany 
Lp. 

 
Program Strategiczny 

Tak W 
trakcie 

Nie 

Szczegóły 

1 PS.1 Program rozwoju 
lokalnej gospodarki 

   Wykonana została analiza potencjału gospodarczego i rynku pracy 
w Mysłowicach obejmująca lata 2011-2014. W roku 2017 został 
opracowany dokument "Lokalny program rozwoju gospodarczego" 
uchwalony przez Radę Miasta Mysłowice w dniu 21.12.2017r. 

2 PS.2 Program aktywizacji 
strategicznych terenów 
inwestycyjnych 

   Program aktywizacji strategiczny terenów inwestycyjnych zostanie 
ujęty w "Lokalnym programie rozwoju gospodarczego" 

3 PS.3 Program rozwoju 
transportu dla miasta 
Mysłowice 

   Zostało wykonane w 2018 roku Studium Komunikacyjnego 
dla Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, które 
obejmie również Miasto Mysłowice.  

4 PS.4 Program ochrony 
środowiska dla miasta 
Mysłowice 

   Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mysłowice 
na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021”została przyjęta 
uchwałą Rady Miasta Myslowice w dniu 28.07.2013 r. 

5 PS.5 Program gospodarki 
odpadami dla miasta 
Mysłowice 

   Uchwałą z dnia 24 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego 
przyjął ,,Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 
na lata 2016-2022”. Dokument obejmuje również teren Miasta 
Mysłowice. 

6 PS.6 Program rewitalizacji dla 
miasta Mysłowice 

   "Miejski Program Rewitalizacji dla Miasta Mysłowice na lata 2016-
2020" został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Mysłowice w dniu 
29.09.2016r. 

7 PS.7 Program ochrony 
zabytków 

   "Gminny Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Mysłowice 
na lata 2014 – 2018" został przyjęty uchwałą Rady Miasta 
Mysłowice w dniu 28.08.2014r. 

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

   "Strategia oświatowa Miasta Mysłowice na lata 2015-2020" została 
przyjęta uchwałą Rady Miasta Mysłowice w dniu 26.02.2015r. 

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

   Aktualizacja "Strategii rozwiązywania problemów społecznych 
w Mysłowicach do roku 2020" została przyjęta uchwałą Rady 
Miasta w dniu 27.02.2014r. 

10 PS.10 Program działań 
wynikających z Polityki 
mieszkaniowej miasta 
Mysłowice 

   "Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta 
Mysłowice na lata 2012-2016" został przyjęty uchwałą Rady Miasta 
Mysłowice w dniu 27.10.2011r. 
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11 PS.11 Program promocji 
kultury 

   Opracowana Strategia Rozwoju Kultury, która obejmuje zadania 
z zakresu promocji kultury i została przyjęta uchwałą Rady Miasta 
31.08.2017r. 

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

   Opracowana Strategia Rozwoju Sportu obejmuje zadania z zakresu 
promocji sportu, rekreacji i turystyki i została przyjęta uchwałą 
Rady Miasta 31.08.2017r. 

13 PS.13 Program poprawy 
bezpieczeństwa publicznego 

   "Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porzadku publicznego w mieście 
Mysłowice na lata 2014-2017" został przyjęty uchwałą Rady Miasta 
Mysłowice w dniu 27.07.2014r. 

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

   "Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego” 
w zamierzeniach jako dokument pozwalający nakreślić wizję 
rozwoju miasta z wykorzystaniem nowych technologii i rozwiązań 
w dziedzinie informatyki, określić cele strategiczne i kierunki 
działania oraz pozwalającego efektywnie wykorzystać środki 
finansowe w ramach funduszy europejskich 
nie została zrealizowana z uwagi na prowadzone i niezakończone 
szerokie działania związane z rozwojem w zakresie e-
administracji oraz dodatkowo - ograniczenia budżetowe. 
Rozwój e-administracji dotyczy budowy Mysłowickiej 
Infrastruktury Informacji Przestrzennej - otwartej, cyfrowej 
platformy integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby 
informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym w celu ich 
publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług i wdrożenia 
nowych rozwiązań informatycznych, również w zakresie 
infrastruktury (m. in. nowoczesna serwerownia i sieć 
teletechniczna). 
Podejmowane działania odnoszą się do idei przekształcenia 
Mysłowic w miasto nowych technologii oraz zrównoważonego 
rozwoju poprzez zwiększenie dostępności i dojrzałości usług 
świadczonych drogą elektroniczną.  Strategia Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego jest planowana do wykonania po 
zakończeniu prac związanych z realizacją projektu MIIP (termin 
zakończenia realizacji projektu - 31.12.2019 r.)." 

15 PS.15 Program rozbudowy 
zieleni miejskiej 

   Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Mysłowice nr 301/2018 
z dnia 10.07.2018r. Został Powołany Zespół roboczy 
ds. opracowania Strategii Rozwoju Terenów Zieleni. 

16 PS.16 Program rozwoju 
współpracy miasta 
Mysłowice z jednostkami 
zewnętrznymi 

   Brak opracowań 

17 PS.17 Program 
instytucjonalnego wsparcia 
zarządzania rozwojem miasta 
Mysłowice 

   Brak opracowań 

Źródło: Opracowanie własne 
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17.3 Wykaz celów strategicznych oraz mierników 
 

Zestawienie obejmuje wskaźniki określone w strategii. W kolumnie pierwszej 

określono cel, jaki realizują wyszczególnione wskaźniki. W kolejnej kolumnie określono 

nazwę miernika, oraz po lewej stronie określono trend, jaki zauważa się w przypadku 

poszczególnego miernika (lata 2017-2018). Jest to trend wzrostowy (↗), trend malejący (↘) 

lub bez zmian (-). W przypadku braku aktualnych danych GUS, nie jest określono trendu. 

 

Tabela 151 Zestawienie mierników Strategii 

Cel 
 

Mierniki realizacji celu 
Jednostka 
miary 2017 2018 

Czy 
wyznaczony 
trend jest 
realizowany 

↗ powierzchnia nowych terenów inwestycyjnych 

zagospodarowanych na cele działalności gospodarczej 

w skali roku m2 16143 25008 TAK 

liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności w 

wieku produkcyjnym szt. 1551 

Brak 

danych 

GUS - 

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

↗ powierzchnia terenów przeznaczonych na cele 

działalności gospodarczej objętych miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego ha 52,9756 84,7296 TAK 

↘ liczba działalności w systemie REGON w sektorze 

małych i średnich przedsiębiorstw na 10 tys. ludności szt. 966 965 NIE 

 ↗ liczba działalności gospodarczych wg systemu 

REGON związanych z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi – sekcja I PKD2007 szt. 232 233 TAK 

 ↘ liczba działalności gospodarczych wg systemu 

REGON związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją – 

sekcja R, dział 93 PKD2007 szt. 88 79 NIE 

Dobrze 
rozwinięty 
sektor 
małych i 
średnich 
przedsiębiorst
w 

↗ dochody miasta z tytułu podatku od osób fizycznych 

- PIT zł 

102.890

.126 

114.780

.667 TAK 

wysokość przeciętnego wynagrodzenia zł 4073,53 

Brak 

danych - 

↘ liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z tytułu 

podjęcia pracy osoby 1591 1264 NIE 

Nowe miejsca 
pracy 

↘udział bezrobotnych w liczbie osób w wieku osoby 1593  1400 TAK 
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produkcyjnym 

↘udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym 

wśród bezrobotnych osoby 

184 

(11,55%

) 

181 

(11,4%) TAK 

↗ długość sieci ścieżek rowerowych km 
2,754k

m 3,154 TAK 

- liczba nowych miejsc parkingowych w parkingach 

przesiadkowych szt. 0 0 NIE 

↘ długość zmodernizowanych dróg publicznych m2 82293 36711 NIE Zrównoważony 
system 
transportowy - długość nowowybudowanych dróg publicznych m2 0 0 NIE 

- powierzchnia uzbrojonych terenów przeznaczonych 

pod rozwój działalności gospodarczej ha 0 0 NIE 

- powierzchnia uzbrojonych terenów przeznaczonych 

pod rozwój mieszkalnictwa ha 0 0 NIE Sprawna i 
nowoczesna 
infrastruktura 
techniczna 

↘ długość wymienionych odcinków sieci 

wodociągowej km 3,7 1,8 NIE 

- jakość wód powierzchniowych rzek Boliny i Przemszy 

w Mysłowicach Ocena 
Zły stan 

wód 
Zły stan 

wód NIE 

- ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % 

ogólnej liczby ludności % 99 99 TAK 

- powierzchnia terenów zrekultywowanych ha 0 0 NIE 

 zanieczyszczenia powietrza emitowane z zakładów 

szczególnie uciążliwych (pyłowe i gazowe) t/r 

121 949 

(gazowe

)  33 

(pyłowe

) 

Brak 

danych - 
Dobra jakość 
zasobów 
środowiska 
naturalnego 

 zmniejszenie potoków ruchu w indywidualnym 

transporcie pasażerskim - 

Brak 

danych 

Brak 

danych - 

- powierzchnia obszarów przyrodniczo cennych 

objętych ochroną ha 0 0 NIE 

- liczba obiektów przyrodniczo cennych objętych 

ochroną szt. 13 13 NIE Ochrona i 
promocja 
wartości 
środowiska 
naturalnego 

↘liczba imprez promujących wartości środowiska 

przyrodniczego w ramach edukacji ekologicznej w 

Mysłowicach szt. 5 4 NIE 

Dobrze 

- liczba miejsc związanych z historią miasta szt. 0 0 NIE 
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zrewitalizowanych i udostępnionych dla zwiedzających 

↘ liczba obiektów zabytkowych poddanych renowacji szt. 5 1 NIE 

zachowane 
zabytki, 
poszanowanie 
tradycji 
i wartości 
kulturowych 
miasta 

↘ liczba imprez i konkursów promujących lokalne 

tradycje i wartości kulturowe w placówkach 

edukacyjnych szt. 383 363 NIE 

↗ liczba zainstalowanych systemów do pozyskiwania 

energii z odnawialnych źródeł szt. 4 5 TAK 

↗ wysokość dotacji udzielonych na wymianę 

niskosprawnych systemów ogrzewania na rozwiązania 

mniej uciążliwe dla środowiska zł 
289.85

4 367.078 TAK 

↘ liczba obiektów poddanych termomodernizacji szt. 8 4 NIE 

 zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i 

ludności w ciągu roku dm3 4351,1 

Brak 

danych 

z GUS - Racjonalne i 
zrównoważone 
gospodarowani
e zasobami 
środowiska 
naturalnego 

 zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 

mieszkańca kWh 801,1 

Brak 

danych 

z GUS - 

- odsetek osób z wykształceniem wyższym w ludności 

w wieku 20-65 lat b.d. 
Brak 

danych 
Brak 

danych - 

↗ liczba szkół prowadzących współpracę z 

przedsiębiorcami szt. 11 22 TAK 

↗  liczba osób zagrożonych przedwczesnym 

opuszczeniem systemu edukacji osoby 35 53 NIE Rozwinięte 
kompetencje 
i umiejętności 
mieszkańców 

↘ udział zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów 

wśród bezrobotnych % 2,7 2,1 TAK 

↘  liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy (osoby do 25 roku życia, 

powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotni) 

wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy Osób 1216 922 TAK 

 odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym % 79* 

Brak 

danych 

GUS - 

↘  liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w 

Urzędzie Pracy Osób 139 119 TAK 

Wyrównane 
szanse i 
włączenie 
społeczne 

↘ liczba gospodarstw domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej 
Rodzin/o

sób 

brak 

danych/

3988 
1474/30

03 TAK 
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↗ liczba rodzin w kryzysie objętych poradnictwem 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej rodzin 271 293 NIE 

↘  liczba organizacji pozarządowych działających w 

Mysłowicach 
organiza

cji 181 141 NIE 

↘liczba konsultacji społecznych przeprowadzonych w 

ciągu roku szt. 14 10 NIE 
Samoorganizacj
a i aktywność 
obywatelska 
mieszkańców  frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych % b.d. 55,94 - 

↗ liczba działalności gospodarczych wg systemu 

REGON związanych z kulturą i rozrywką – sekcja R, dział 

90 i 91 PKD2007 szt. 46 60 TAK 

↗ liczba imprez kulturalnych i rozrywkowych 

adresowanych do młodzieży i osób starszych szt. 375 1141 TAK 

↗ liczba imprez sportowych o randze ponadlokalnej szt. 30 38 TAK 

↘  liczba zmodernizowanych obiektów sportowych szt. 6 4 NIE 

↗ liczba utworzonych / zmodernizowanych terenów 

rekreacji i wypoczynku szt. 1 4 TAK 

↗ długość oznakowanych tras rowerowych km 45 45,4 TAK 

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

↘ liczba zmodernizowanych / utworzonych placów 

zabaw szt. 

9/0+3 w 

trakcie 

realizacj

i 5/0 NIE 

- liczba pozyskanych / utworzonych lokali socjalnych, w 

tym w terenach rewitalizowanych szt. 0 NIE 

↗ liczba wyremontowanych lokali komunalnych, w tym 

w terenach rewitalizowanych szt. 14/11 38*** TAK 

- liczba wyremontowanych budynków komunalnych, w 

tym w terenach rewitalizowanych szt. 0 0 NIE 

↗ powierzchnia terenów rozwojowych przeznaczonych 

pod rozwój budownictwa mieszkaniowego objętych 

miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego ha 
1773,27

5 
1857,77

1 TAK 

↗  liczba pozwoleń na budowę wydanych na cele 

budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego szt. 1 3 TAK 
Dobre warunki 
mieszkaniowe ↘ liczba osób oczekujących na lokal socjalny osoby 416  384 TAK 

Poprawa ↗ liczba wszczętych postępowań o przestępstwa szt. 1685 1734 NIE 
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bezpieczeństwa 
i porządku 
publicznego ↗ liczba interwencji straży pożarnej szt. 1182 1247 NIE 

↗ liczba usług publicznych świadczonych drogą 

elektroniczną (część usług SEKAP i ePUAP świadczą 

równolegle) szt. 516** 660** TAK Dobra 
dostępność 
usług 
publicznych 

↘ liczba nowych kanałów wymiany informacji 

pomiędzy mieszkańcami a lokalnymi władzami szt. 3 0 NIE 

Poprawa jakości 
przestrzeni 
miejskiej oraz 
atrakcyjności 
przestrzeni 
publicznych 

- powierzchnia ukształtowanych lub zmodernizowanych 

przestrzeni publicznych ogółem oraz z likwidacją barier 

dla osób o obniżonej mobilności szt. 0 0 NIE 

↘ liczba zmodernizowanych obiektów ochrony zdrowia szt. 1 0 NIE 

↘ liczba nowych form opieki dla osób starszych szt. 1 0 NIE Dobra kondycja 
zdrowotna 
mieszkańców ↘ liczba imprez promujących zdrowie szt. 7 4 NIE 

źródło: opracowanie własne 
 
* dzieci w wieku 3-5 lat 
**ilośc usług podana łącznie (SEKAP i ePUAP) 
***brak mozliwości rozdziału remontów w lokalach socjalnych i komunalnych, gdyż w ciągu roku może zmienić się 
kwalifikacja lokalu (np. po przekroczeniu progu dochodowego lokatora) 
 
 
 

18. Sprawozdanie z realizacji współpracy zagranicznej samorządu Miasta Mysłowice 

w 2017r. i 2018r. 

Miasto Mysłowice ma podpisane trzy umowy partnerskie z następującymi miastami: 

• Powiat Enz – Niemcy – Porozumienie dotyczące partnerskiej współpracy pomiędzy 

miastem Mysłowice i powiatem Enz, Niemcy, podpisane zostało 18 kwietnia 1996 roku.  

• Dzielnica Moskwy „Sokola Góra” - Rosja – Porozumienie o partnerskiej współpracy 

pomiędzy miastem Mysłowice i okręgiem municypalnym miasta Moskwa-Sokola Góra, 

Federacja Rosyjska, podpisane zostało 30 marca 1998 roku. 

• Frydek Mistek – Czechy - umowa partnerska między miastem Frydek-Mistek, 

Republika Czeska i Mysłowice, Rzeczpospolita Polska, została podpisana w dn. 2 

grudnia 2004r. 

Ponadto w 2016r. podpisano List Intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Miastem 

Mysłowice i Samorządem Powiatu Győr-Moson-Sopron na Węgrzech  oraz POROZUMIENIE 

PARTNERSKIE CELEM WSPIERANIA POŻARNICTWA pomiędzy miastem Mysłowice (Polska) 

i miastem Frýdek-Mistek (Republika Czeska). 
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Współpraca zagraniczna Mysłowic z miastami partnerskimi jest niezwykle ważna 

dla miasta. Ma ona wiele wymiarów – społeczny, kulturalny, czy też gospodarczy. Od kilku lat 

największa liczba działań zagranicznych związana jest z realizacją programu współpracy 

z Powiatem Enz w Niemczech. W ramach współpracy każdego roku organizowany jest intensywny 

kurs językowy dla uczniów naszego miasta, Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy, 

Międzynarodowy Obóz Strażacki, a także wizyty delegacji zagranicznych. Ponadto bardzo dobrze 

rozwija się współpraca w czeskim miastem Frydek-Mistek w zakresie organizacji obozu 

strażackiego, czy udziału w corocznym Festiwalu Miast Partnerskich w mieście Frydek-Mistek.   

W 2017 roku w ramach realizowanej współpracy odbyły się następujące wydarzenia: 

• Udział delegacji mysłowickiej w Jubileuszu 10 lat partnerstwa Powiatu Enz z Gyor-Moson-

Sopron (Enzkreis, 19-22 marca 2017r.) 

• Wizyta przedstawicieli Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Pforzheim-Enzkreis (Mysłowice, 

30 maja 2017r.) 

• Udział młodzieży mysłowickiej w Międzynarodowym Kursie Językowym w Powiecie Enz 

(9-23 lipca 2017r.) 

• Udział dzieci i młodzieży w XIII Międzynarodowym Obozie Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych w mieście Frydek-Mistek w Czechach (Frydek-Mistek, 29 lipca – 5 sierpnia 

2017r.) 

• Udział delegacji z Mysłowic w uroczystościach otwarcia XIII Międzynarodowego Obozu 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  (Frydek-Mistek, 30 lipca- 1 sierpnia 2017r.) 

• Udział przedstawicieli miasta Mysłowice w „Festiwalu Miast Partnerskich” w mieście 

Frydek-Mistek w Czechach (Frydek-Mistek, 8 września 2017r.) 

• Udział delegacji mysłowickiej w trójstronnym spotkaniu w Gyor-Moson-Sopron 

na Węgrzech (Gyor, 1-4 października 2017r.) 

• Wizyta uczniów niemieckich w Urzędzie Miasta Mysłowice z Powiatu Enz (Mysłowice, 24 

października 2017r.) 

W  2018 roku w ramach realizowanej współpracy odbyły się następujące wydarzenia: 

• Udział władz miasta Mysłowice w przyjęciu pożegnalnym w związku z przejściem Starosty 

Powiatu Enz na emeryturę  (Enzkreis, 23-25 stycznia 2018r.) 

• Udział młodzieży mysłowickiej w Międzynarodowym Kursie Językowym w Powiecie Enz 

(8-22 lipca 2018r.) 

• Udział dzieci i młodzieży w XIV Międzynarodowym Obozie Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych w Powiecie Enz w Nimczech (Enzkreis, 27 lipca – 3 sierpnia 2018r.) 

• Udział delegacji z Mysłowic w uroczystościach otwarcia XIV Międzynarodowego Obozu 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  (Enzkreis,  27 - 29 lipca 2018r.) 



 - 265 - 

• Udział przedstawicieli miasta Mysłowice w „Festiwalu Miast Partnerskich” w mieście 

Frydek-Mistek w Czechach (Frydek-Mistek, 21 września 2018r.)                                                                                                                                                       

 
 

19. Honorowe Patronaty Prezydenta Miasta Mysłowice, Wnioski o korzystanie 

z herbu, Rada Seniorów 

W kompetencji Kancelarii Prezydenta Miasta w 2017 i 2018 roku było rozpatrywanie 

wniosków 

o udzielenie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Mysłowice: 

� w 2017 r. rozpatrzono 65 złożonych wniosków; 

� w 2018 r. - 47 wniosków. 

Kolejnymi wnioskami, rozpatrywanymi przez Kancelarię Prezydenta były wnioski 

o uzyskanie zgody na wykorzystanie herbu miasta Mysłowice: 

� w 2017 r. rozpatrzono 14 wniosków; 

� w 2018 r. -  10 wniosków. 

Mysłowicka Rada Seniorów, mająca charakter doradczy, konsultacyjny i inicjatywny, 

obradowała w 2017 i 2018 r. na cokwartalnych sesjach oraz comiesięcznych spotkaniach 

roboczych. Wśród tematyki, poruszanej wspólnie z zaproszonymi profesjonalistami, było m.in. 

szeroko rozumiane bezpieczeństwo seniorów oraz bezpieczeństwo starszych konsumentów, tematy 

związane z opieką zdrowotną osób 60+. 

Z inicjatywy członków Mysłowickiej Rady Seniorów zorganizowano w 2017 r. I Dzień 

Seniora, a w 2018 r. - II Dzień Seniora, przeprowadzony został konkurs „Przychodnia przyjazna 

seniorom" 

i obniżono wiek szczepień dla seniorów do 60+ (zamiast 65+), i realizowany jest w Mysłowicach, 

program walki z boreliozą.  

W ramach „Wspólnie można więcej" - kompleksowych działań na rzecz seniorów oraz 

integracji i solidarności międzypokoleniowej: 

� przeprowadzono (w 2017 r.) konkursy dla przedszkolaków i uczniów mysłowickich szkół 

ph. „Jak zatroszczyć się o seniorów"; 

� efektem współpracy ze  Stowarzyszeniem Bona Fides był wypracowany raport ze „Spaceru 

badawczego ulicami Mysłowic" (MRS i MRMM); 

� Kancelaria Prezydenta, wspólnie z trenerem z MOSiR przeprowadziła (2018 r.),  

z udziałem członków MRS i MRMM, bezpłatne ćwiczenia,  na ogólnodostępnych 

siłowniach plenerowych – „Niezależnie od wieku – ćwicz człeku".  
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20. Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice 2017-2018 

 

  Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice przeprowadzono w dniu 28 września 

2017r. na podstawie Uchwał Rady Miasta Mysłowice Nr VIII/164/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

oraz  Nr XL/599/17 z dnia 29 czerwca 2017r. Zarejestrowano 36 kandydatów, którzy spełnili 

wszystkie wymagania i złożyli niezbędne dokumenty. Uprawnionych do głosowania było 2 222 

uczniów.  

W głosowaniu udział wzięło – 1 706 uczniów – frekwencja wyniosła 76,78%. 

Mandaty do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice VI kadencji (2017-2019) otrzymali: 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi  – LANGOS Dawid  

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi  – TOBOJKO Dawid  

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi  – KNAPIK Robert 

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi – PIOTROWSKI 

Mateusz 

Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi  – BRZYWCZY Milena 

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi – KLIMUS Bartosz 

Publiczna Szkoła Podstawowa Jezuitów – SKOWROŃSKI Michał 

Zespół Szkół Specjalnych – AUGUSTYŃSKA Aleksandra 

Zespół Szkół Ogólnokształcących –  FIC Marcin, TUKAJ Oliwia, LASSOK Marek, WRONA 

Marta, FIGIEL Wiktoria, WENDREŃSKI Dariusz. 

II Liceum Ogólnokształcące – MORKISZ Wiktoria, ŁADZIŃSKI Marcel.        

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – OZGA Katarzyna, SZULA Patryk, JEŻ 

Urszula,      ROSIEK Mirosław, WOJCIECHOWSKA Natalia. 

Szkoła Podstawowa Sportowa – GORCZOWSKA Małgorzata 

  Celem działalności Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice jest reprezentowanie interesów 

mysłowickiej młodzieży, upowszechnianie idei samorządowych, wspieranie aktywności ludzi 

młodych w mieście oraz podejmowanie działalności ważnej z punktu widzenia młodzieży. 

Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice obradowała w 2017 i 2018r. na sesjach oraz comiesięcznych 

spotkaniach roboczych. Wśród tematyki, poruszanej wspólnie z zaproszonymi gośćmi było m.in. 

przeprowadzenie w 2018 roku sesji tematycznych pt. „Problemy z samoakceptacją” oraz „Problem 

depresji wśród dzieci i młodzieży”. 

  Ponadto Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice aktywnie brała udział w akcjach 

i wydarzeniach organizowanych w mieście Mysłowice: 

� Udział przedstawicieli MRMM w akcji„Niezależnie od wieku – ćwicz człeku” - bezpłatnych 

ćwiczeniach na ogólnodostępnych siłowniach plenerowych,  
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� aktywny udział w akcji „Zostań bohaterem – podziel się życiem”,  

� pomoc przy organizacji zabaw na lodowisku w Parku Słupna, przy organizacji Jarmarku 

Świątecznego na mysłowickim Rynku,  

� aktywny udział w Obchodach Dnia Seniora 2017 i 2018.  

� Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice aktywnie włączała się również w takie akcje jak” 

STOP przemocy w Autyzmie,  

  Dodatkowo w dn. 28.05.2018r. przedstawiciele MRMM wzięli udział w Debacie 

Oksfordzkiej – zajmując 3 miejsce. Ponadto z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice 

corocznie organizowane są konkursy „Mysłowice Moich Marzeń” oraz „Zostań Prezydentem 

Mysłowic”. 

 

21. Mysłowicki Budżet Obywatelski 

Edycja druga – 2017r., harmonogram działań: 

1.03.2017 - Otwarcie naboru formularzy 

08.05.2017 - Zakończenie naboru formularzy 

11.08.2017 - Zakończenie oceny formalnej złożonych formularzy 

1.09.2017 - Publikacja list (zadania przyjęte i odrzucone) 

8.09.2017 - Zakończenie trybu odwoławczego 

15.09.2017 - Publikacja list pod głosowanie 

9.10.2017 - Rusza głosowanie 

20.10.2017 - Koniec głosowania 

10.11.2017 - Ogłoszenie zadań do realizacji w ramach MBO 

Tabela 152 Zestawienie zadań poddanych pod głosowanie w II edycji Mysłowickiego Budżetu 

Obywatelskiego wraz z ilością zdobytych głosów oraz wartością zadania 

Nr 

zadania 

Ilość 

głosów 
Nazwa zadania Dzielnica Wartość 

1 612 Plac zabawowo-rekreacyjny w Kosztowach Kosztowy 650 000 zł 

2 386 Strefa Zabaw Young Spot Piasek 1 000 000 zł 

3 571 Boisko dla Mysłowic Piasek 999 580 zł 

4 92 Pogromcy Bazgrołów – Mysłowice Estetyczne 

Miasto 
Ogólnomiejskie 87 500 zł 
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5 1318 
Budowa Skateparku i miasteczka rowerowego 

przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach 
Wesoła 1 000 000 zł 

6 963 
Ryneczek Janowski i Skwer na Ćmoku                               

z psim parkiem 
Janów-Ćmok 800 000 zł 

7 660 
Park Sportowo-Rekreacyjny „Małpi Gaj”                      

przy ul. Wrzosowej 
Brzezinka 1 000 000 zł 

8 534 
Modernizacja Miejsc Publicznych                                       

w Dzielnicy Bończyk-Tuwima 

Bończyk-

Tuwima 
1 000 000 zł 

9 310 
Zdrowsze powietrze = zdrowsze dzieci. 

Oczyszczacze powietrza dostępne dla 
Ogólnomiejskie 200 000 zł 

10 162 
Rewitalizacja placu rekreacyjno-sportowego              

„Na Parku” w Dziećkowicach 
Dziećkowice 350 000 zł 

Źródło: Kancelaria Prezydenta Miasta 

Tabela 153 Frekwencja, ilość  i statystyka głosów oddanych na poszczególne zadania w II edycji 

Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego 

  RAZEM INTERNET PAPIEROWE 

Razem 6030 2763 3267 

Ważne 5608 2763 2845 

Nieważne 422 0 422 

% nieważnych papierowych   12,92% 

     

Procent 

głosów 

ważnych 

Zadanie 1 612 462 150 10,91% 

Zadanie 2 386 177 209 6,88% 

Zadanie 3 571 227 344 10,18% 

Zadanie 4 92 72 20 1,64% 

Zadanie 5 1318 460 858 23,50% 

Zadanie 6 963 581 382 17,17% 

Zadanie 7 660 216 444 11,77% 

Zadanie 8 534 289 245 9,52% 

Zadanie 9 310 194 116 5,53% 

Zadanie 10 162 85 77 2,89% 
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Frekwencja 9,91%    

Głosy papierowe ważne 2845    

Głosy internetowe 2763    

Głosy papierowe wszystkie 3267    

Źródło: Kancelaria Prezydenta Miasta 

 

Edycja trzecia – 2017/2018 r. harmonogram działań: 

1.03.2018 - Otwarcie naboru formularzy 

30.04.2018 - Zakończenie naboru formularzy 

30.05.2018 - Zakończenie oceny formalnej złożonych formularzy 

8.06.2018 - Publikacja list (zadania przyjęte i odrzucone) 

18.06.2018 - Zakończenie trybu odwoławczego 

28.06.2018 - Publikacja list pod głosowanie 

1.10.2018 - Rusza głosowanie 

12.10.2018 - Koniec głosowania 

5.11.2018 - Ogłoszenie zadań do realizacji w ramach MBO 

Tabela 154 Zestawienie zadań poddanych pod głosowanie w III edycji Mysłowickiego Budżetu 

Obywatelskiego wraz z ilością zdobytych głosów oraz wartością zadania. 

Nr 

zadani

a 

Ilość 

głosó

w 

Nazwa zadania Wartość Dzielnica 

1. 597 Park Sportowo-Rekreacyjny "Małpi Gaj" przy ulicy Wrzosowej 1 000 000 zł Brzezinka 

2. 21 
Rodzinne Spotkania z kulturą.  

Festiwal filmowo – edukacyjny dla mieszkańców Mysłowic 
46 750 zł 

Ogólnomiejsk

ie 

3. 102 
Montaż ekologicznych, solarnych ławek wraz z siecią WIFI  

oraz instalacji roślinnej filtrującej powietrze,  

w wybranych lokalizacjach miasta Mysłowice 

350 000 zł 
Ogólnomiejsk

ie 

4. 751 

 

Plac zabawowo-rekreacyjny w Kosztowach 

 

1 000 000 zł Kosztowy 

5. 566 
Budowa Mysłowickiego Wodnego Placu Zabaw  

pn. "Wszystkie Dzieci Nasze Są" 
996 300 zł 

Brzęczkowice 

i Słupna 

6. 699 
Ryneczek Janowski z miejscem do jazdy na rolkach,  

psi park, pumptrack i Skwer na Ćmoku 
1 000 000 zł 

Janów - 

Ćmok 
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 RAZEM INTERNET PAPIEROWE 

Razem 2940 1757 1183 

Ważne 2736 1700 1036 

  204 57 147 

% nieważnych 6,94% 3,24% 12,43% 

1 597 171 426 

2 21 21 0 

3 102 81 21 

4 751 608 143 

5 566 389 177 

6 699 430 269 

    

Frekwencja 4,88%   

Głosy papierowe ważne 1036   

Głosy papierowe wszystkie 1183   

Głosy internetowe wszystkie 1757   

Głosy internetowe ważne 1700   

Źródło: Kancelaria Prezydenta Miasta  

 

Tabela 155 Frekwencja w poszczególnych edycjach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego 

Frekwencja Edycja I Edycja II Edycja III 

Głosowanie papierowe 8,96 5,37 1,96 

Głosowanie internetowe 10,56 4,54 2,92 

Razem 19,52 9,91 4,88 

Źródło: Kancelaria Prezydenta Miasta 

 

Sprawozdanie z realizacji projektów wybranych z Mysłowickim Budżecie Obywatelskim. 

Edycja II (głosowanie od 9 do 20 października 2017r.) – zadanie „Budowa skate-parku 

i miasteczka rowerowego przy ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach”.  W pierwszym etapie prac do 

10.04.2018r. wykonano roboty związane z przygotowaniem i uporządkowaniem terenu planowanej 

inwestycji. Wykonawca robót: FHU LEM-BUD Sp. j. z Mysłowic. Koszt brutto robót 65.976,24 zł. 

Do dnia 21.12.2018 r. opracowano projekt budowlany obejmujący planowaną inwestycję. Prace 

projektowe wykonała firma: LW UNIPROJEKT z Trzebini. Koszt brutto prac projektowych 

to kwota 68.265 zł. 
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Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji UM Mysłowice, po przeprowadzonym 

postępowaniu przetargowym, podpisał w dniu 8.04.2019 r. umowę z wykonawcą – firmą Q-BUD 

z Balina, a w dniu 11.04.2019 r. przekazano plac budowy na realizację zadania z terminem 

zakończenia robót budowlanych do dnia 30.09.2019 r. Koszt robót budowlanych brutto: 879.986,67 

zł. Łączna kwota wydatkowanych środków do dnia 15.04.2019 r.: 65.976,24 zł + 68.265,00 zł + 

879.986,67 zł = 1.014.227,91 zł. 

Edycja III (głosowanie od 1 do 12 października 2018r.) – Zadanie pn.: „Plac zabawowo-

rekreacyjny w Kosztowach”. Zgodnie z wnioskiem zgłoszonym do III edycji MBO zadanie 

obejmujące zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Migdałową i ul. Kokota ma na celu 

przygotowanie i wyposażenie placu zabawowo-rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

mieszkańców dzielnicy Kosztowy w Mysłowicach. Wg przygotowanej przez Wnioskodawcę 

szacunkowej wyceny, całkowity koszt zadania powinien zamknąć się kwotą 1.000.000 zł. 

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji przeprowadził procedurę mającą na celu 

wyłonienie Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 

uzgodnień i decyzji. W dniu 18.03.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą projektu – firmą 

LANDLAB Architektura Krajobrazu ze Skawiny z terminem zakończenia opracowanie do dnia 

18.06.2019 r. Koszt brutto tej dokumentacji to kwota 36.900 zł. 

Po wykonaniu dokumentacji, której celem jest określenie zakresu i wykonanie zadania 

pod warunkiem, że koszt nie przekroczy kwoty 963.100 zł, zostanie ogłoszony przetarg 

na wykonanie robót budowlanych. 

 

21. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu miasta Mysłowice 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego 

21.1. Rok 2017 

Niniejsze sprawozdanie przygotowano na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 

723) oraz uchwały nr XXVII/441/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 

Programu współpracy samorządu miasta Mysłowice z organizacji pozarządowych oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Współpraca samorządu 

lokalnego i organizacji pozarządowych odbywała się w zakresie finansowym i pozafinansowym. 

Współpraca finansowa w ramach programu współpracy polegała na wspieraniu 

lub powierzaniu realizacji zadań w sferze publicznej, wymienionych w art. 4 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Dofinansowania w formie dotacji udzieliły: Kancelaria 

Prezydenta Miasta, Wydział Edukacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Miejski Ośrodek 
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• Ruch Autonomii Śląska 

• Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 

• Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "OGNIWO" 

• My To Mysłowice 

• Komitet Obrony Demokracji Mysłowice 

• Klub Olimpijczyka przy Szkole Sportowej 

• Stowarzyszenie Amazonek „Tęcza” 

• Mysłowickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

• Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Górnik” 

• Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej 

• Stowarzyszenie Ognisk Edykacyjno-Artystycznych AMADEUSZ 

• Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Boskiej z La Salette 

• Stowarzyszenie Mysłowicki Detektyw Historyczny 

• Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Progres" 

• Fundacja Rozwoju i Promocji Siatkówki Mysłovolley. 

• Fundacja POMOC SZKOLE. 

• Mysłowickie Porozumienie Samorządowe.  

• Mysłowickie Stowarzyszenie hodowców Drobnego Inwentarza.  

Muzeum Miasta Mysłowice 

W 2018 roku Muzeum Miasta Mysłowice podjęło współpracę z następującymi organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W ramach 

współpracy pozafinansowej odbyły się następujące wydarzenia: 

• 8 marca – 124. Muzealny Czwartek nosił tytuł „Historia zapisana w kamieniu”. Podczas 

spotkania zostały zaprezentowane pierwsze efekty inwentaryzacji cmentarza żydowskiego  

w Mysłowicach. Wyniki badań przedstawił Sławomir Pastuszka – doktorant na Wydziale 

Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Judaistyki). Otwarto wystawę 

fotografii macew. 18 czerwca muzeum odwiedził praprawnuk Jocoba Lustiga, a 14 

sierpnia  

w naszej placówce gościł Roger Lustig – krewny dr. Jacoba Lustiga. Powyższe wydarzenia 

zrealizowano we współpracy z Mysłowickim Towarzystwem Historycznym im. Jocoba 

Lustiga. 
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• 6 września – podczas 128. Muzealnego Czwartku została otwarta wystawa  „Sąsiedzi – 

o najtrwalszej granicy w Europie. Na wschodniej rubieży Górnego Śląska”. Ekspozycja 

została wypożyczona z Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

• 8 listopada – otwarto wystawę „Generał Józef Haller 1873-1960” przygotowaną przez 

pracowników muzeum. Wydarzenie to wpisywało się w obchody 100-lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Postać generała J. Hallera oraz jego siostry Anny przedstawili 

członkowie Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków z Jurczyc.  

• 13 lutego – zorganizowano warsztaty dla osób niepełnosprawnych. Projekt nosił nazwę  

„Małe Ojczyzny – pejzaże i opowieści”. Zadaniem uczestników było poruszenie 

najgłębszych pokładów wyobraźni i stworzenie własnej interpretacji eksponatów 

znajdujących się w muzeum. 9 maja odbył się wernisaż prac wykonanych przez osoby 

niepełnosprawne podczas warsztatów. W drugiej części spotkania odbyło się  II 

Seminarium pt. „Główne uwarunkowania twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych 

w kontekście formalno-prawnym i edukacyjno-emocjonalnym”. Zaprezentowano także 

film pt. „Ważne jest to, co się zrobiło” poświęcony historii stowarzyszenia, stworzony 

przez pracowników muzeum. Powyższe wydarzenia realizowano we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Skarbek.  

Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach 
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Tabela 173 Współpraca pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi prowadzona przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną  

Lp
. 

Organizacja Zakres współpracy 

1. 

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom 

Niepełnosprawnym 
„Radość” (SPDN) 

Rozwój czytelnictwa osób niepełnosprawnych,  
zwiększenie ich udziału w kulturze, zwiększenie 

świadomości o bezpieczeństwie w domu i na ulicy oraz 
przygotowanie do życia w społeczeństwie poprzez 
organizację spotkań z funkcjonariuszami Policji, 

cyklicznych spotkań biblioterapeutycznych i 
arteterapeutycznych oraz wystaw prac osób 

niepełnosprawnych. 

2. 
Koło Polskiego Związku 

Niewidomych w 
Mysłowicach 

Rozwój czytelnictwa osób niewidomych i 
niedowidzących oraz zwiększenie ich udziału w kulturze 

poprzez wypożyczanie „książek mówionych” oraz 
organizację spotkań autorskich. Włączenie 

przedstawicieli Koła w realizacje projektu „jest taki 
kraj… Niepodległy”. 

3. 
Śląski Związek Pszczelarzy 

w Katowicach/ Koło 
Czeladź 

Prelekcja dotycząca miodu i jego wartości leczniczych. 

4. 
Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym 
LARIX 

Pozyskanie darów – 268 tytułów książek cyfrowych 

5. Fundacja Klucz 
Pozyskanie darów – 9 tytułów książek mówionych w 

standardzie DAISY 
Źródło: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach współpracuje z klubami  

i stowarzyszeniami w zakresie prowadzenia drużyn sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

poprzez: 

• bezpłatne udostępnienie bazy sportowej administrowanej przez MOSiR niezbędnej do 

przeprowadzenia zawodów i treningów,  

• współorganizację zawodów i imprez sportowych, 

Kluby i stowarzyszenia, z którymi MOSiR zawarł porozumienia: 

• Klub Sportowy – Lechia 06, 

• Klub Sportowy – MKS Mysłowice, 

• Klub Olimpijczyka, 

• ZUKS Siła Mysłowice, 

• UKS Judo Mysłowice, 

• UKS Chromik Mysłowice, 
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• Fundacja „Sport i Edukacja”, 

• Mysłowicki Klub Karate, 

• Mysłowicka Siatkówka Kobiet, 

• Stowarzyszenie – Dom Pomocy Społecznej, 

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Radość w Mysłowicach, 

Pozostałe Kluby i Stowarzyszenia z którymi MOSiR Mysłowice współpracuje: 

• Stowarzyszenie Truchtacz, 

• AZS UŚ Katowice, 

• Klub Sztuk i Sportów Walki „Szogun”, 

• Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Mysłowice, 

• Automobilklub Silesia, 

• Fundacja Sport i Sztuka "FENIX", 

• Fundacja Rozwoju i Promocji Siatkówki „Mysłovolley”, 

• Stowarzyszenie Mysłowicki Detektyw Historyczny, 

• LKS Unia Kosztowy, 

• Stowarzyszenie  „Kochamy Sport”, 

• NSZZ Policjantów w Mysłowicach, 

• Koło PZW nr 37 Mysłowice, 

• Fundacja 2x kochaj, 

• Mysłowicka Fundacja Po Pierwsze Człowiek, 

• Śląski Związek Ju – Jitsu, 

 

W ramach tej współpracy współorganizowano w 2018 r. następujące imprezy: 

• Turniej Gier i Zabaw: „Hejże ho – niech żyje SKO” 

• Zawody wędkarskie, 

• Cross Mysłowicki w biegach przełajowych, 

• Mistrzostwa Śląska w biegach przełajowych, 

• Turniej „Bezpieczne Gimnazjum”, 

• Turniej „Bezpieczna droga do szkoły”, 

• Turniej „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”, 

• Bieg Papieski Szkół Podstawowych, 

• Deichmann Minimistrzostwa w piłce nożnej  
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• Archidiecezjalny Turniej Piłki Nożnej Ministrantów w kategorii gimnazjalnej, 

• Młodzieżowe Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora MOSiR M-ce, 

• Towarzyskie turnieje i zawody charytatywne, 

• Walentynkowa zabawa w Parku Słupna z MOSiR-em i MOK-iem, 

• Akcja „Ferie w mieście”, 

• Ice Party – piątkowe zabawy na lodzie z MOSiR-em, 

• Dzień Dziecka oraz Dzień Organizacji Pozarządowych, 

• Dzień Świadomości Autyzmu, 

• Rodzinny piknik w Parku Słupna na zakończenie miesiąca autyzmu, 

• V Mysłowickie Dni Integracji Sportowej Osób Niepełnosprawnych, 

• Świętojański Bieg Trzeźwości o puchar Wiktora Skworca – Arcybiskupa Metropolity 

Katowickiego i Edwarda Lasok – Prezydenta Miasta Mysłowice, 

• Świętojańskie Dni Mysłowic 2018, 

• Mistrzostwa Polski Młodzieżowców i Juniorów Ju-Jitsu Fighting Ne-waza, 

• XVI Memoriał Stanisława Padlewskiego w piłce siatkowej Młodziczek i Kadetek, 

• Mecz towarzyski: ZAKSA Kędzierzyn Koźle – Dafi Społem Kielce, Pomagamy Oli, 

• PKO Silesia Marathon, 

• XII Ogólnopolski Turniej Tańca o Puchar Prezydenta Miasta Mysłowice i nagrodę 

właściciela marki BRAKS, 

• Puchar Polski Ju-Jitsu Juniorów Młodszych (U-15), 

• Barbórkowy Turniej Piłki Siatkowej – CKZiU, 

• Halowy Turniej Piłki Nożnej Halowej dla Dzieci – Święto Futbolu z  Unią Kosztowy, 

• Młodzieżowe rozgrywki w piłce ręcznej, 

• Młodzieżowe rozgrywki piłce siatkowej, 

• Dożynki Miejskie, 

• Rozgrywki II ligi kobiet w piłce siatkowej, 

• Rozgrywki II ligi mężczyzn w piłce ręcznej, 

• Grand Prix Mysłowic w Judo, 

• Koncert ekumeniczny „Bądź jak Jezus” 

• Mistrzostwa Mysłowice w Judo 

• Mistrzostwa Polski Juniorów w plażowej piłce ręcznej, 

• Akcja „Lato w mieście”, 
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• XXVI Memoriał Jerzego Chromika, 

• Charytatywny Turniej Piłki Halowej o Puchar Przewodniczącego Zarządu Terenowego 

NSZZ Policjantów w Mysłowicach 

• Mistrzostwa Śląska w Kulturystyce i Fitness 2018, 

• Akademickie Mistrzostwa Polski w futsalu, 

• Festyny w dzielnicach, 

• Jarmark Świąteczny z Mikołajem, 

• Festyn Rzemieślniczy, 

MOSiR prowadzi współzawodnictwo sportowe mysłowickich szkół wszystkich pionów 

wiekowych, w ramach współzawodnictwa Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego. Organizując 

szkolne zawody sportowe współpracuje ściśle ze szkołami oraz śląskim oddziałem SZS. 

Tabela 174 Mysłowicki Ośrodek Kultury 

Nazwa Stowarzyszenia Data, nazwa imprezy Zakres współpracy, miejsce 
Stowarzyszenie „Amadeusz” 5 styczeń - Sala Widowiskowa 

Gwiazdkowe Muzykowanie,  
19 czerwiec – koncert uczniów 
ogniska muzycznego, 

Sala Widowiskowa - Obsługa 
techniczna, oświetlenie, 
nagłośnienie koncertów 

Stowarzyszenie „ Strzelcy” 6, 13, 20, 27 styczeń, 
14, 21, 28 luty, 
3, 10, 17, 24, 31 marzec, 
7, 14, 21, 28 kwiecień, 
5, 12, 19, 26 maj, 
2, 9, 16, 23, 30 czerwiec, 
7, 14, 21, 28 lipiec, 
4, 11, 18, 23 sierpień, 
1, 8, 15, 22, 26 wrzesień, 
6, 13, 20, 27 październik, 
3, 10, 17, 24 listopad, 
1, 8, 15 grudzień 

Udostępnienie Sali Małych Form i 
Sali wykładowej – Spotkanie 
członków Stowarzyszenia 

Fundacja Orszak Trzech Króli 6 styczeń - organizacja orszaku Obsługa techniczna 
Stowarzyszenie „Art. In” 21-22 lipca – Kościół 

Ewangelicki 
Obsługa techniczna łącznie ze 
sprzętem oświetleniowym i 
nagłośnieniem 

Organizacje Pozarządowe 3 czerwca – Dzień Dziecka -  
Organizacje Pozarządowych 

Obsługa techniczna łącznie ze 
sprzętem, oświetleniem i 
nagłośnieniem 

Stowarzyszenie Rodzin 
Wielodzietnych 

Dyżur w każdą środę, w godz. Od 
17.00  do 18.00 

Hol 

ZHP 16, 17, 18 marca „ Harcomania” SW, SMF, obsługa techniczna 
Stowarzyszenie Miłośników 
Śląskiej Tradycji, Kultury i 
Historii 

21 luty – spektakl pt. „ Godomy 
po Ślonsku” 

Obsługa techniczna, nagłośnienie, 
oświetlenie 

Fundacja  
„Po Pierwsze Człowiek” 

28 kwietnia – Dzień Autyzmu, Obsługa techniczna, nagłośnienie, 
oświetlenie, program artystyczny  

Źródło: Kancelaria Prezydenta Miasta 
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Tabela 175 Współpraca mysłowickich placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi  

w 2018r. 

Organizacja pozarządowa/ 
nazwa inicjatywy 

Krótki opis współpracy 

Przedszkole Nr 1  
Związek Górnośląski Koło 
Brzezinka 

Uczestnictwo członków Związku  w obchodach dnia Górnika 
w przedszkolu oraz dzieci w siedzibie Związku. Uczestnictwo 
przedszkolaków w Wigilii dla samotnych. Kolędowanie 
w siedzibie Związku. Spotkanie Wielkanocne w siedzibie 
Związku. Udział członków Związku w uroczystościach 
przedszkolnych. Wspólne wyjazdy na „Śląskie śpiewanie”. 
Udział członków Związku w przedstawieniu Jasełkowym. 
Udział w spotkaniu wielkanocnym.  Zorganizowanie wystawy 
w przedszkolu „Śląska izba”.  Organizowanie wystaw prac 
dzieci w siedzibie Związku 

Fundacja Rozwoju Ekonomii 
Społecznej Dom Dziennego 
Pobytu „Senior- Wigor” w 
Mysłowicach - Brzezince 

Spotkania kolędowe.  Udział w Jasełkach.  Spotkania 
z pensjonariuszami w ramach akcji „ Cała Polska Czyta 
dzieciom”-  czytanie bajek.  Uczestniczenie dzieci 
w przedstawieniu teatralnym przygotowanym przez 
pensjonariuszy „Senior-Wigor”. Spotkanie z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Przygotowywanie prezentów z okazji świąt.  
Udział w wiosennych warsztatach plastycznych 

Przedszkole Nr 3 
Towarzystwo Nasz Dom – Góra 
grosza 

Zbiórka grosików 

Mysłowicka Fundacja „Po 
Pierwsze Człowiek” 

Wdrożenie programu własnego na temat niepełnosprawności 

Przedszkole Nr 4 
TOZ – schronisko dla 
bezdomnych zwierząt 

Zbieranie karmy, środków higieny dla zwierząt. Wizyta 
wychowanków przedszkola w schronisku – uwrażliwianie 
na los zwierząt w ramach realizacji edukacji humanitarnej 

Przedszkole Nr 5 
Fundacja Redemptoris Missio Przekazanie mydeł dla dzieci z Afryki, zbiórka w placówce 

zaangażowanie dzieci i rodziców  
Fundacja Zaczytani.pl Zbiórka książek dla szpitali dziecięcych 
UNICEF Zbiórka na szczepionki dla dzieci z Krajów Trzeciego Świata, 

zaangażowanie dzieci i rodziców do uszycia lalek na licytację 
Mysłowicka Fundacja Po 
Pierwsze Człowiek 

Wymiana ciepła- ustawienie wieszaka na terenie przedszkola- 
zbiórka rzeczy dla potrzebujących  dorosłych oraz dzieci 
w okresie zimowym 

Centrum Informacji 
Europejskiej 

Prowadzenie koła zainteresowań w oparciu o materiały 
przekazane przez Centrum 

Dom Senior Wigor Mysłowice Spotkanie z osobami starszymi 
Caritas Mysłowice Akcje charytatywne, przekazanie paczek świątecznych, 

słodyczy dla dzieci z Caritas 
Stowarzyszenie Mysłowicki 
Detektyw Historyczny 

Udział w prelekcjach 
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Przedszkole Integracyjne 
Mysłowicka Fundacja „Po 
Pierwsze Człowiek” 

W ciągu całego roku szkolnego przeprowadzono zajęcia 
i zabawy (m.in. edukacyjne, doświadczalne) uwrażliwiające 
na życie osób z różnymi niepełnosprawnościami (ich 
umiejętności, ograniczenia, przeżycia) oraz uczące dzieci 
tolerancji i współpracy. Fundacja dostarczyła książkę 
A. Kossowskiej „Duże sprawy w małych głowach”, której 
treść  była inspiracją do zajęć i zabaw; przygotowała i 
przekazała bogatą paczkę dla będącej w trudnej sytuacji 
rodziny naszego przedszkolaka. 

Przedszkole Nr 8 
Stowarzyszenie „ My to 
Mysłowice” 

Pozyskanie sponsora dla dzieci w przedszkolu 
w dofinansowaniu paczek na Mikołaja 

Mysłowicka Fundacja „Po 
Pierwsze Człowiek” 

Grudzień 2016-rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie  
Wychowanie do nauczania włączającego na podstawie książki 
„ Duże sprawy w małych głowach” autorki Agnieszki  
Kossowskiej 

Stowarzyszenie WIOSNA  - 
Szlachetna Paczka 

Pośredniczenie w typowaniu rodzin potrzebujących pomocy, 
zaangażowanie społeczności  przedszkolnej w pomoc 
dla jednej z rodzin 

Przedszkole Nr 9 
Mysłowicka Fundacja „Po 
Pierwsze Człowiek” 

Organizacja zajęć  dotyczących postrzegania świata przez 
osoby niepełnosprawne na podstawie książki" Duże sprawy 
w małych głowach" 

Towarzystwo Nasz Dom – Góra 
grosza 

pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – 
w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.  

Przedszkole Nr 10 
Fundacja „Bliżej szczęścia” Zbiórka plastykowych nakrętek dla dzieci niepełnosprawnych 
Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce 
Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Mysłowicach 

Zbiórka pokarmu, akcesoriów dla zwierząt ze schroniska 

Stowarzyszenie WIOSNA  - 
Szlachetna Paczka 

Zbiórka odzieży, żywności  i sprzętu dla rodzin 
potrzebujących 

Przedszkole Nr 12 
Hospicjum Cordis Występy dzieci, przekazywanie na aukcje prac dzieci, 

upominki dla osób przebywających w placówce 
Schronisko dla zwierząt Przekazanie pomocy materialnej dla zwierząt oraz pieniędzy 

ze sprzedaży plakatów 
Towarzystwo nasz dom Góra grosza 

Przedszkole Nr 13 
Fundacja "Biosystem" Prowadzenie selektywnej zbiórki baterii. 
Automobilklub Mysłowicki Warsztaty dla dzieci dotyczące udzielania pierwszej pomocy. 

Przedszkole Nr 15 
Fundacja Pomocy dzieciom 
„Kolorowy Świat” 

Wykonanie Przytulanki dla maluszka - akcja Przytulanka 
dla wcześniaka 

TOZ Mysłowice  schronisko Zbiórka pożywienia i środków czystości dla zwierząt 
WOŚP Udział i pomoc w zbiórce pieniędzy 
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Stowarzyszenie Bezpieczne 
Miasto 

Udział dzieci w spotkaniach i pogadankach na temat 
bezpieczeństwa 

Przedszkole Nr 16 
Żywiec Zdrój Udział w programie „Mamo, Tato wolę wodę”.  W ramach 

programu dzieci brały udział w cyklu zajęć, których głównym 
celem było podniesienie poziomu wiedzy na temat 
właściwości wody, jej wpływu na życie i zdrowie człowieka 
oraz w zajęciach dotyczących zdrowego odżywiania i stylu 
życia. Dzieci poznały znaczenie picia wody dla organizmu 
oraz utrwaliły nawyk częstego jej picia. 

Fundacja „ Pomagam” Zbiórka nakrętek. Pomoc niepełnosprawnym dzieciom. 
Zbieramy te, które zostają po wodzie mineralnej, napojach, 
sokach, butelkach z chemią gospodarczą  
i kosmetykami. Zbieramy nakrętki i wrzucamy 
je do specjalnie przygotowanych pojemników. 

Tymbark, Kubuś, Fundacja 
Partnerstwo dla Środowiska 

Udział w programie „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Misją 
jest wspieranie rozwoju zrównoważonego poprzez 
budowanie partnerstwa, społeczeństwa obywatelskiego, 
proponowanie nowych rozwiązań oraz upowszechniania 
sprawdzonych wzorów działań przyjaznych dla środowiska. 
Kształtowanie postaw proekologicznych. 

Przedszkole Nr 18 
Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce 
Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Mysłowicach 

Zbiórka pożywienia i środków czystości dla zwierząt 

WOŚP Udział i pomoc w zbiórce pieniędzy 
Dzienny Dom Pomocy Seniora 
Wigor 

Seniorzy czytają dzieciom 

Stowarzyszenie Bezpieczne 
Miasto 

Udział dzieci w spotkaniach i pogadankach na temat 
bezpieczeństwa 

Hospicjum Cordis Udział i pomoc w zbiórce pieniędzy 
Przedszkole Nr 19 

Ochotnica Straż Pożarna w 
Dziećkowicach 

Próbna ewakuacja. Wycinka drzew / suchych konarów 

Dom Opieki Senior Wigor  w 
Brzezince 

Spotkania z seniorami: przedstawienie dla dzieci 
(przygotowane przez seniorów), występy dzieci dla seniorów 

Przedszkole Nr 20 
Towarzystwo Nasz Dom – Góra 
grosza 

Zbiórka monet dla dzieci z domów dziecka 

Stowarzyszenie „Nasze 
Mysłowice” 

Występ dzieci na festynie rodzinnym 

Towarzystwo Opieki nad 
zwierzętami 

„Zbiórka dla Burka” – zbieranie żywności, koców, środków 
czystości, itp. 

Dom Dziennego pobytu seniora 
VIGOR 

Czytanie bajek przez seniorów. Przedstawienie pt. ”Jaś I 
Małgosia” w wykonaniu seniorów 

Bezpieczne miasto Pogadanki o bezpiecznym zachowaniu się w domu, w 
przedszkolu i na drodze 
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Szkoła Podstawowa Nr 1 
PTTK Prowadzone jest Szkolne Koło Krajoznawczo -Turystyczne, 

w ramach współpracy uczniowie wyjeżdżają w ciągu roku 
szkolnego  na wycieczki (tylko weekendy).Koszt wycieczki 
dofinansowany jest m.in. przez Urząd Marszałkowski, Urząd 
Miasta Mysłowice oraz PTTK. 

Schronisko Dla Zwierząt 
 

Akcja „Zbiórka dla Burka” - zbiórka karmy, koców, posłań, 
środków czystości, zabawek, smyczy, obroży, itp. 
dla zwierząt. 

Fundacja „KOTY Z KOCIEJ” W ramach akcji uczniowie przynoszą karmę, koce i zabawki 
dla kotów. 

WOPR 
 

Udział w spotkaniach profilaktycznych dotyczących 
„Bezpieczeństwa w czasie ferii szkolnych na akwenach  
wodnych”. 

Parafia NSPJ w Mysłowicach Zbiórka artykułów żywnościowych dla seniorów i rodzin 
potrzebujących. 

Dom Dziecka w Mysłowicach 
oraz Ośrodek Opiekuńczo – 
Wychowawczy „Nadzieja” 

Świąteczna zbiórka słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka 
i Ośrodka „Nadzieja”. 

Elektro Eko Organizacja 
Odzysku Sprzętu 
elektronicznego i elektrycznego 
S.A 

Zbiórka elektrośmieci 

Hospicjum „Cordis” 
 

Przeprowadzenie na terenie szkoły loterii fantowej. 
Przekazanie zebranej kwoty hospicjum.  Zbiórka darów 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Z/M Mysłowice 

Udział dzieci z najuboższych rodzin w śniadaniu 
wielkanocnym i Wigilii. 
Wyjazd grupki dzieci na kolonie letnie. 

Towarzystwo Opieki Nad 
Zwierzętami – Schronisko Dla 
Bezdomnych Zwierząt 

Zbiórka akcesoriów i karmy dla kotów w związku 
z obchodami Dnia Kota. 
Zbiórka żywności, koców, zabawek w ramach szkolnej akcji 
„Zbiórka dla Burka” 

Śląskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe WOPR 
W Mysłowicach 

Współpraca w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa dzieci 
w kontakcie z wodą – udział w organizowanych przez WOPR 
warsztatach 

Stowarzyszenie Rodzin 
Wielodzietnych 

Współpraca w zakresie wsparcia i pomocy rodzinom 
wielodzietnym 

Mysłowicka Fundacja „Po 
Pierwsze Człowiek” 

Udział w akcji zbierania środków czystości 
dla potrzebujących. Udział w akcji „Wymiana ciepła”, zbiórka 
ciepłej odzieży. 

Mysłowicki Klub Karate 
Kyokuskinka 

Udostępnianie sali gimnastycznej w godzinach 
popołudniowych na zajęcia sportowe, w których biorą udział 
uczniowie szkoły 
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Polski Związek Hodowców 
Kanarków I Ptaków 
Egzotycznych 

Udział w organizowanych corocznie wystawach i konkursach 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno - Krajoznawcze 

Udział uczniów w organizowany przez PTTK wycieczkach. 
Propagowanie wśród dzieci inicjatyw i propozycji PTTK 

Dom Dziennego Pobytu „Złota 
Jesień” 

Udał grupy dzieci w spotkaniu przedświątecznym, wspólne 
kolędowanie. Wykonanie i wręczenie upominków z okazji 
Bożego Narodzenia. Występ uczniów w przedstawieniu 
Jasełkowym. 

Szkoła Podstawowa Nr 3  

Fundacja WOŚP Uczniowie są wolontariuszami (zbieranie funduszy) oraz 
organizowanie warsztatów pierwszej pomocy dla nauczycieli. 

PTTK Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, zajęcia ruchowe, 
poznawanie ojczyzny. Zdrowe i pożyteczne spędzanie 
wolnego czasu. 

ZHP  
ZHR 

Współpraca ze szkołą poprzez organizowanie wewnętrznych 
uroczystości, pomoc w działaniach wychowawczych np. 
uczeniu samodzielności i samodyscypliny uczniów. 

Koło myśliwskie Trop Udział uczniów  w organizowanych pogadankach 
i prelekcjach nt. życia zwierząt leśnych oraz zachowania 
się w lesie. 

Fundusz pomocy dzieciom i 
młodzieży La Salette 

Organizacja Mysłowickich Mistrzostw - Super Farmer oraz 
akcji” Grosik do grosika” na leczenie podopiecznych. 

Stowarzyszenie na rzecz 
zabytków fortyfikacji Pro 
Fortalicium 

Organizowanie wycieczek szkolnych dla dzieci o charakterze 
historycznym (kształtowanie tożsamości narodowej) 

Hospicjum Cordis Wolontariat, dzieci udzielają się na rzecz chorych, pomagają 
w uroczystościach, wykonują kartki świąteczne z życzeniami, 
malują jajka na aukcję, udzielają się w uroczystościach 
organizowanych przez hospicjum. 

Fundacja Rosa i Mierz Wyżej Pozyskiwanie funduszy, zakup komputerów. Pomoc dzieciom 
z zespołem Aspergera. 

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce 
Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Mysłowicach 

Zbiórka karmy dla zwierząt i koców. Nauka zachowań 
empatycznych. 

Szkoła Podstawowa Nr 4 

Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studentów 
Medycyny 

Prelekcje profilaktyczne i prozdrowotne. 

Teatr Bajaderka Spektakle profilaktyczne. 

Izba Adwokacka w Katowicach, 
Okręgowa Rada Adwokacka 

Pogadanka – odpowiedzialność prawna w sieci. 

Hospicjum Cordis Pogadanka profilaktyczna. 

Dziewczynka z zapałkami Wsparcie dla uczniów. 
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WOŚP Zbiórka pieniędzy. 

Towarzystwo Nasz Dom – Góra 
grosza 

Zbiórka pieniędzy. 

Szkoła Podstawowa Nr 5 

OSP Dziećkowice Pomoc w zorganizowaniu próbnej ewakuacji w szkole. 

PTTK Udział uczniów naszej szkoły w rajdach organizowanych 
przey PTTK, pomoc w organizacji imprezy turystycznej. 

Hospicjum Cordis w 
Katowicach 

Zaangażowanie  w akcję malowania jajek. 

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce 
Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Mysłowicach 

Zorganizowanie akcji „Zbiórka dla Burka” polegającej 
na zbieraniu artykułów potrzebnych dla zwierząt 
ze schroniska. 

Fundacja Edukacja z 
Wartościami 
 

Udział uczniów naszej szkoły w ogólnopolskim projekcie 
profilaktycznym” Świat u Stóp”. Udział uczniów naszej 
szkoły w ogólnopolskim projekcie profilaktycznym „Nie 
Zmarnuj Swojego Życia”. 

Szkoła Podstawowa Nr 7 

Fundacja Unia Bracka Szczepienia ochronne, spotkania informacyjne z uczniami 
i rodzicami 

Hospicjum „Cordis” Przekazanie własnoręcznie wykonanych prezentów 
świątecznych dla pacjentów hospicjum 

Towarzystwo Nasz Dom – Góra 
grosza 

Udział w akcji „Góra grosza” - zbiórka bilonu groszowego 
przez uczniów i nauczycieli 

Fundacja „Edukacja z 
wartościami” 

Projekt motywacyjny przeciwdziałanie przyczynom 
przestępczości wśród młodzieży „Świat u stóp” 

Stowarzyszenie „SOS Wioski 
Dziecięce” 

Prelekcje dla uczniów dotyczące tolerancji. 

Fundacja „Dbam o Mój Zasięg” Promowanie bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych. 
Przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom 
u dzieci. Akcja „Idą święta, nie o ssie lecz o kartce pamiętaj!” 
- promocja tradycji pisania kartek okolicznościowych, 
świątecznych. Wypisywanie kartek do instytucji publicznych 
Mysłowic (szpitali, domów dziecka itp.) 

Automobilklub Mysłowice Pokaz ratownictwa medycznego, warsztaty. Pierwsza pomoc 
przedmedyczna. 

Fundacja „Asanie” Kredki dla Afryki – zbiórka artykułów szkolnych. 

UNICEF Ogólnopolska akcja „Wszystkie kolory świata”. 

Centrum Rozwoju Edukacji 
„EUREKA” 

Mobilne planetarium „Orbitek”. Udział uczniów w lekcji 
astronomii. 

Fundacja Nowoczesna Polska Kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań 
w sieci. 
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Polski Czerwony Krzyż Organizacja wewnątrzszkolnego konkursu „Mały ratowniczek 
2018”. Organizacja rejonowego konkursu „Mały ratowniczek 
2018” dla wszystkich mysłowickich szkół podstawowych. 

Górnośląskie Koło Brzezinka Lekcje pokazowe podczas warsztatów wielkanocnych 
zorganizowanych dla przedszkolaków oraz zwycięzców 
Międzyszkolnego Konkursu Wielkanocnego. 

Szkoła Podstawowa Nr 9 

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce 
Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt. 

„Zbiórka dla Burka” - zbiórka karmy, zabawek, koców itp. 
dla mysłowickiego schroniska, udział w Mikołajkach oraz 
Dniu Otwartym organizowanym przez schronisko. 

Stowarzyszenie Producentów i 
Dziennikarzy Radiowych i 
Fundacja „Trzeźwy Umysł”. 

Udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł j-projekcie 
adresowanym do młodych ludzi, zachęcającym ich do 
aktywnego spędzania czasu, pokazującym sportowe 
i artystyczne możliwości. 

Fundacja Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 

Udział w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy 
Ratować” - szkolenie uczniów z pierwszej pomocy 
przedmedycznej z użyciem sprzętu WOŚP. Udział w zbiórce 
WOŚP. 

Mysłowicka Fundacja „Po 
Pierwsze Człowiek” 

Zbiórka środków czystości, trwałych artykułów spożywczych 
i zabawek dla potrzebujących. 

Stowarzyszenie Ziemia i My – 
Centrum Edukacji Ekologicznej 

Warsztaty ekologiczne dla uczniów klas 4 i 5 nt. łańcuchów 
pokarmowych, stanu gleby i wody. 

Śląskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe Drużyna 
WOPR w Mysłowicach 

Prelekcje dla uczniów klas na temat bezpiecznego zachowania 
przy zbiornikach wodnych. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Miejski Mysłowice. 

Współorganizacja imprezy mikołajkowej „I Ty ostań 
Mikołajem”, współorganizacja ogólnopolskiej akcji 
„Śniadanie daje moc”, kiermasze świąteczne, współpraca 
z Ośrodkiem Profilaktyczno-Terapeutycznym „Szansa” 
objęcie opieką uczniów potrzebujących wsparcia  i pomocy. 

UNICEF Szkoła należy do Klubu Szkół UNICEF i bierze udział 
w akcjach i kampaniach społecznych takich jak np. Wszystkie 
Kolory Świata”. 
Szkoła Podstawowa Nr 10 

Związek Górnośląski Przeprowadzenie lekcji regionalnej. Przekazanie stroików 
świątecznych dla osób samotnych 

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce. 
Schronisko dla bezdomnych 
Zwierząt w Mysłowicach 

Przeprowadzenie zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska, 
Zbiórka karmy, koców, misek dla zwierząt ze schroniska 

UNICEF Sprzedaż ozdobnych szyszek, z których dochód przeznaczony 
został dla dzieci z Syrii 

Fundacja Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży im. Matki Bożej z La 
Salette 

Zbiórka grosików na pompę insulinową dla chorego dziecka 
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Fundacja „Mam marzenie” Zbiórka pluszowych misiów i materiałów przyrodniczych z 
oddziałów onkologicznych. 

Caritas Zbiórka pieniędzy, sprzedawanie świec 

Parafia Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny 
Brzezinka 

Występy, imprezy środowiskowe 

Ośrodek terapeutyczny 
SZANSA 

Zbiórka materiałów szkolnych dla świetlicy środowiskowej. 

Fundacja Polsat – Grażyna 
Witkowska 

Zbiórka pieniędzy - kiermasz 

Hospicjum św. Franciszka w 
Katowicach 

Sadzenie żonkili - wolontariusz w szkole 

Fundacja Siepomaga – Lena 
Surma 

Zbiórka pieniędzy - kiermasz 

Szkoła Podstawowa Nr 13 
Fundacja „Pozwól żyć”. Organizacja zbiórki z Okazji Dnia Kobiet na rzecz 

rehabilitacji pani Grażyny Witkowskiej. 
Fundacja „Kulczyk” Realizacja programu „Wiem, czuję, pomagam”, udział 

w konferencjach organizowanych przez fundację. 
Śląskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe Drużyna 
WOPR w Mysłowicach 

Akcje edukacyjne dla uczniów 

UNICEF Członkostwo w Klubie Szkół UNICEF(zajęcia, akcje 
charytatywne) 

Fundacja Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce – 
Schronisko dla Bezdomnych 
zwierząt 

Zbiórki żywności, koców, smyczy itp. 

Fundacja „Edukacja z 
wartościami” 

Projekt profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia”, „Świat u 
stóp”- prelekcja profilaktyczno – wychowawcza. 

Fundacja ORANGE  
 

Program edukacyjny, którego celem jest podniesienie wiedzy 
i cyfrowych kompetencji nauczycieli, wychowawców świetlic 
oraz ich uczniów. 

Fundacja SŁONIE NA 
BALKONIE 

Wsparcie dzieci, które przebywają na oddziałach 
psychiatrycznych, a także dzieci, które przeżyły traumę. 

Fundacja ,,Zobacz... JESTEM” Realizacja kampanii ZOBACZ... ZNIKAM, której celem jest 
zwrócenie uwagi na problem samobójstw wśród dzieci 
i młodzieży. 

Stowarzyszenie Ognisk 
Muzycznych „Amadeusz” 

Udział uczniów w warsztatach muzyki Gospel i występ 
na koncercie. 

Liga  Obrony Kraju – 
współpraca Z Ligą Powiatową 

Zajęcia z modelarstwa 

Fundacja PO DRUGIE. Realizacja akcji ,,19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY. 
Fundacja Dajemy Dzieciom 
Siłę: 

Realizacja kampanii TYDZIEŃ BEZPIECZNEGO 
INTERNETU, zajęcia profilaktyczne, szkolenia dla rodziców. 
Szkoła Podstawowa Nr 14 

Fundacja Przyjaciele Szkoły Pomoc w doposażeniu Szkoły w różne sprzęty. 
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Szkoła Podstawowa Nr 15 
Fundacja „UNIA BRACKA” 
Ruda Śląska 

Fundacja realizuje projekt unijny pod nazwą „Program 
zdrowego kręgosłupa”. W naszej szkole wykonuje badania 
przesiewowe w kierunku wykrywania wad postawy ciała u 
dzieci od pierwszej do ósmej klasy.W ramach „Programu 
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 
w mieście Mysłowice na lata 2015-2020” fundacja 
zrealizowała na terenie szkoły edukację zdrowotną dla 
rodziców/opiekunów prawnych oraz młodzieży objętej 
programem. 

Śląskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe Drużyna 
WOPR w Mysłowicach. 

Współpraca w uświadamianiu zagrożeń. Pogadanki z 
uczniami na temat zachowania bezpieczeństwa na obszarach 
wodnych. 

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce 
Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Mysłowicach. 

Zbiórka karmy dla zwierząt. 

UNICEF 
Polska Akcja Humanitarna PAH 

Udział w projekcie edukacyjno- pomocowym tj. akcji pn. 
„Wszystkie kolory świata” polegającej na szyciu szmacianych 
laleczek w celu przekazania potrzebującym 
dzieciom.Przyłączenie się do akcji polegającej 
na wykorzystanie koloru niebieskiego, jako symbolu 
solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, podczas 
obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka UNICEF. 

Polski Czerwony Krzyż Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy w ramach akcji „Góra 
Grosza”. 

Stowarzyszenie WIOSNA. 
Szlachetna Paczka 

Zorganizowanie zbiórki pieniędzy na zakup artykułów 
spożywczych, środków czystości dla rodzin z terenu miasta 
Mysłowic. 

Reeba  - Organizacja Odzysku 
Warszawa 

Akcja zbierania zużytych baterii. Zbiórka plastikowych 
nakrętek. 

Dom Seniora „Zielony Zakątek” 
Mysłowice 

Występ dzieci, wspólne kolędowanie oraz przekazanie 
upominków dla podopiecznych placówki. 

Śląski Szkolny Związek 
Sportowy Katowice 

Realizacja Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki 
„Szkolny Klub Sportowy 

Fundacja „ABCXXI” Warszawa Udział w programie Cała Polska czyta dzieciom. 
Szkoła Podstawowa Nr 16 
Towarzystwo Nasz Dom : Góra 
Grosza 

Zbiórka darów dla dzieci z Domów Dziecka  
i rodzin zastępczych. 

Stowarzyszenie Motocyklowe 
Mysłowice „Moto-Mikołaje”- 
akcja charytatywna 

Zbiórka słodyczy, artykułów szkolnych, zabawek dla dzieci 
z mysłowickich domów dziecka.  

Fundacja Kapucyni  i Misje 
„Paczek dla Aryki” – akcja 
charytatywna 

Zbieranie pieniędzy na dożywianie dzieci, opłacanie szkoły, 
budowanie boisk, studni i kaplic w Afryce.   

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze 
o/Mysłowice 

Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez PTTK 
oddział Mysłowice, 
Wolontariat na rzecz PTTK o/ Mysłowice- pomoc 
w organizacji imprez turystycznych (Śląski Rajd Bez Barier) 
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Fundacja Sportu i Sztuki  
FENIX 

Wolontariat, pomoc w organizacji imprezy sportowej Bieg 
Spełnionych Marzeń 

Stowarzyszenie Truchtacz 
Mysłowice 

Wolontariat, pomoc w organizacji  cyklu biegów GRAND 
PRIX TRUCHTACZA (6 razy w roku) 

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce 
Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Mysłowicach 

Pełna miska dla  schroniska”  Zbiórka darów (m.in. karmy) 

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych “Nasze Mysłowice” 

Uczniowie klasy ósmej biorą udział w akcjach 
charytatywnych organizowanych przez Stowarzyszenie 
(wolontariat). Przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw 
Lokalnych “Nasze Mysłowice” włączyli się w projekt 
innowacyjny “Czy warto być wolontariuszem?” na terenie 
naszej placówki- udzielenie wywiadu i udział w lekcji klasy 8. 

“Sport i Edukacja” Pomoc w naborze chłopców klas III, IV zawodników 
do grupy treningowej z siatkówki. Rozpromowanie sekcji 
na terenie szkoły. 

Stowarzyszenie WIOSNA – 
Szlachetna Paczka  

Przygotowanie świątecznej paczki dla potrzebującej rodziny. 

Stowarzyszenie Odra-Niemen Przygotowanie paczki dla kombatantów w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia. 

Fundacja Uniwersytet Dzieci Korzystanie z gotowych i profesjonalnie przygotowanych 
scenariuszy zajęć, które wspierają edukację szkolną 
odpowiadając na pasję i ciekawość dzieci. 

Fundusz Narodów 
Zjednoczonych na rzecz Dzieci, 
UNICEF 

Udział w akcji charytatywnej WSZYSTKIE KOLORY 
ŚWIATA. Pomoc w zakupie szczepionek dla dzieci z ubogich 
krajów. 

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce 
Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Mysłowicach 

Zbiórka różnych rzeczy dla schroniska, rozpropagowanie akcji 
charytatywnej na terenie szkoły 

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 
Śląski Szkolny Związek 
Sportowy 

Zajęcia SKS. 

UKS Wolant Zajęcia badmintona dla dzieci i dorosłych, „Rodzinna 
Olimpiada Sportowa”. 

Silesia Volley Zajęcia siatkówki dla dzieci 
Klub Sportowy Wojownik Zajęcia jujitsu. 
WOPR Pogadanki na temat bezpiecznego zachowania na kąpieliskach 

wodnych. 
PTTK Utworzenie Szkolnego Koła PTTK – udział w wycieczkach, 

rajdach. 
Stowarzyszenie Ognisk 
Edukacyjno – Artystycznych 
AMADEUSZ 

Ognisko muzyczne.  Lekcje gry na instrumentach. 

Schronisko dla zwierząt Organizacja zbiórek dla zwierząt w schroniskach. 
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Szkoła Podstawowa Sportowa 
Klub Olimpijczyka w 
Mysłowicach 
 

Celem współpracy zbliżenie idei olimpijskich uczniów naszej 
szkoły a także organizowanie wyjazdów na zawody i obozy 
sportowe oraz pomoc materialna młodym sportowcom. Szkoła 
wraz z  Klubem  Olimpijczyka organizuje również imprezy 
sportowe i kulturalne na terenie miasta dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. 

Klub Mysław w Mysłowicach Współpraca polega na stworzeniu dogodnych warunków dla 
rozwoju uzdolnień sportowych w zakresie tenisa stołowego, 
zgodnie z programem szkoleniowym Klubu i jednoczesną 
realizacją treści nauczania przewidzianych programem 
nauczania tenisa stołowego Szkoły Sportowej. 

Uczniowski Klub Sportowy 
Judo w Mysłowicach 

Współpraca polega na stworzeniu dogodnych warunków dla 
rozwoju uzdolnień sportowych w zakresie judo, zgodnie 
z programem szkoleniowym Klubu i jednoczesną realizacją 
treści nauczania przewidzianych programem nauczania judo 
Szkoły Sportowej. 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Chromik” w Mysłowicach 

Współpraca polega na stworzeniu dogodnych warunków dla 
rozwoju uzdolnień sportowych w zakresie lekkiej atletyki, 
zgodnie z programem szkoleniowym Klubu i jednoczesną 
realizacją treści nauczania przewidzianych programem 
nauczania judo Szkoły Sportowej. 

Klub  Sportowy Budowlani w 
Sosnowcu 

Współpraca polega na stworzeniu dogodnych warunków dla 
rozwoju uzdolnień sportowych w zakresie judo, zgodnie z 
programem szkoleniowym Klubu i jednoczesną realizacją 
treści nauczania przewidzianych programem nauczania judo 
Szkoły Sportowej. 

Śląski Związek Tenisa 
Stołowego 

Współorganizowanie zawodów z tenisa stołowego – 
promowanie ŚZTS, wspieranie młodych zawodników 

Śląski Związek Szachowy Współorganizowanie zawodów szachowych, wspieranie 
młodych zawodników. 

Klub MKS Mysłowice Współpraca polega na stworzeniu dogodnych warunków dla 
rozwoju uzdolnień sportowych w zakresie piłki nożnej. 

PTTK Mysłowice Współpracując z PTTK w naszej szkole prężnie działa 
Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne. Uczniowie 
korzystają z wszystkich form działalności PTTK: wyjeżdżają 
na  różnego rodzaju  wycieczki, na rajdy rowerowe, 
zdobywają  odznaki służących rozwojowi zainteresowań 
krajoznawczo-turystycznych członków PTTK. Opiekunowie 
SKKT z ramienia szkoły współorganizują w/w imprezy 
turystyczne. 

Fundacja Rosa  
 

W ramach programu „Twoja Szkoła” zbieranie funduszy na 
zakup sprzętu komputerowego, książek, tablic 
multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych w ramach 
1%. 

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce 
Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Mysłowicach 

Organizacja szkolnych akcji: zbieranie karmy dla zwierząt, 
zbieranie koców na legowiska, adopcja wirtualna psa 
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Hospicjum Cordis w 
Katowicach 
 

Akcje wolontariackie: malowanie pisanek (zbieranie funduszy 
dla hospicjum), prelekcje pracowników hospicjum dla naszej 
młodzieży na temat działalności hospicjum. 

Koło 37 PZW w Mysłowicach 
 

Współorganizacja cyklicznych zawodów międzyszkolnych 
w wędkarstwie spławikowym, cykliczne akcje „Sprzątanie 
Hubertusa” 

Śląski Szkolny Związek 
Sportowy 
 

Współorganizowanie zawodów sportowych w ramach 
współzawodnictwa szkolnego: Igrzyska Młodzieży szkolnej, 
Gimnazjada Młodzieży Szkolnej 

Stowarzyszenie Trzeźwościowo-
Abstynenckie „Wsparcie” 

Promowanie  zdrowego trybu życia, organizowanie prelekcji 
na temat życia bez nałogów, właściwego spędzania czasu 
wolnego. 

Mysłowickie Towarzystwo 
Historyczne im.  Jacoba Lustiga 

Sprzątanie cmentarza żydowskiego. 

Fundacja Młodzieży 
Archidiecezjalnej 

Udział w akcji „Pieluszka dla maluszka”. 

Zespół Szkół Specjalnych 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Pomocy Uczniom i Szkole 
„Nasze Dzieci” przy Zespole 
Szkół Specjalnych im.J. 
Korczaka w Mysłowicach 

Działania na rzecz wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych, tworzenia najkorzystniejszych warunków 
do ich optymalnego rozwoju oraz aktywnego  
i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także 
polepszania warunków kształcenia, wychowania 
 i opieki, działania wspierające rodziców uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem 
Aspergera, wspieranie inicjatyw na rzecz uczniów i ich rodzin 
na terenie szkoły i poza nią – Kiermasz Świąteczny (zbiórka 
publiczna nr 201854200R Łamiemy bariery i leki – 
wspieramy aktywność i odwagę, wsparcie obchodów 100-
lecia Niepodległości, organizacja wycieczki do Warszawy dla 
absolwentów i uczniów zespołu, współorganizacja 5-
dniowych warsztatów usamodzielniających dla uczniów 
Szkoły Przysposabiającej do Pracy do Sławkowa w ramach 
projektu „DOMownik”, współorganizacja festynu dla 
społeczności lokalnej „Zdrowo, pomarańczowo, kolorowo”. 

Mysłowicka Fundacja „Po 
Pierwsze Człowiek” 

Prowadzenie konsultacji, świadczenie poradnictwa 
dotyczącego kształcenia osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, dzieci i młodzieży z autyzmem czy Zepołem 
Aspergera. Udział specjalistów ze szkoły w roli konsultantów 
na festynach/piknikach organizowanych przez fundację. 
Wymiana doświadczeń. 

Centrum Doradztwa 
Zawodowego  
i Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych „Centrum 
Dzwoni” w Bytomiu 

Wspieranie i aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością 
intelektualną na otwartym rynku pracy w oparciu o model 
zatrudnienia wspomaganego -  wymiana doświadczeń, stały 
kontakt, wizyty w Centrum, pozyskiwanie materiałów 
do prowadzenia zajęć, monitoring działań skierowanych 
na absolwentów naszej szkoły, realizacja projektu Mobilne 
Centrum Kariery- organizacja warsztatów na terenie szkoły, 
konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców, opracowanie 
planu indywidualnego przejścia dla uczniów biorących udział 
w  projekcie, preorientacja zawodowa. 
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Dom Pomocy Społecznej  w 
Mysłowicach 

Porozumienie w sprawie organizacji praktyk wspomaganych 
dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy, realizacja 
trzeciej edycji projektu „Potrafię – pracuję”, realizacja 
przysposobienia do pracy na terenie DPS. 

Fundacja ING Dzieciom Opracowanie i koordynacja projektu  
w ramach Dobrego pomysłu  - „Rozwój daje radość”, 
organizacja zajęć na terenie szkoły z zakresu edukacji 
ekonomicznej, pozyskanie środków na remont sali do terapii 
EEG Biofeedback i zakup materiałów edukacyjnych 
dla uczniów objętych terapią, realizacja projektu „Dobry 
Pomysł Gotuj się na SAModzielność” – pozyskanie środków 
na remont i wyposażenie pracowni kucharskiej. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Miejski Mysłowice 

Członkostwo pedagoga w zarządzie TPD o. Mysłowice, 
promocja i organizacja społecznego rzecznictwa praw 
dziecka, podejmowanie inicjatyw wspierających rozwój 
dziecka, inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form 
pomocy, wychowania, opieki  i usamodzielniania dziecka, 
w tym niepełnosprawnego, także po osiągnięciu pełnoletniości 
(w razie potrzeby), prowadzenie działalności charytatywnej – 
integracyjne spotkanie mikołajkowe dla najmłodszych 
uczniów szkoły i innych dzieci z miasta Mysłowice, paczki 
świąteczne dla dzieci. 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

Organizacja finału WOŚP. 

Fundacja Będę z Tobą Zbieranie nakrętek na rzecz potrzebujących pomocy 
i wsparcia. 

Ośrodek Profilaktyczno -
Terapeutyczny „Szansa” w 
Mysłowicach 

Pomoc profilaktyczna dzieciom z zaburzeniami zachowania, 
wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich 
rozwoju. Wspieranie rodzin w sprawowaniu ich 
podstawowych funkcji, utrzymywanie stałego kontaktu 
i wymiana doświadczeń na rzecz dzieci. 

Stowarzyszenie Pomocy 
Niepełnosprawnym  "Skarbek" 
w Mysłowicach 

Udział w Radzie Programowej Śląskiego Centrum Sztuki 
Osób Niepełnosprawnych (plenery, wystawy), stwarzanie 
warunków szerokiego udziału osób niepełnosprawnych we 
wszelkich aspektach życia społecznego, kulturalnego, 
sportowo-turystycznego, zawodowego, edukacyjnego, 
wg zbiorowych i indywidualnych możliwości, predyspozycji 
i zamiłowań. 

Fundacja 2x kochaj Promowanie działań na rzecz wyrównywania szans osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzenia 
najkorzystniejszych warunków do ich optymalnego rozwoju 
oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, 
a także polepszania warunków kształcenia, wychowania, 
opieki oraz wspierania rodzin. 

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-
Krajoznawcze/oddział 
Mysłowice 

Udział w wycieczkach, rajdach, imprezach organizowanych 
przez PTTK. Wszyscy członkowie Szkolnego Koła 
Turystyczno-Krajoznawczego działającego na terenie szkoły 
są członkami PTTK. 
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Stowarzyszenie Truchtacz 
Mysłowice 

Udział w treningach, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, 
szkolenia i spotkania z zawodowcami, sportowcami 
i trenerami, wspólne wyjazdy na zawody, imprezy sportowe 
dla dzieci i młodzieży. 

Polskie Stowarzyszenie Terapii 
Behawioralnej w Krakowie 

Popularyzowanie wiedzy o ideach   i zasadach terapii 
behawioralnej, wymiana doświadczeń między terapeutami, 
aktywizowanie do działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
instruktarze i poradnictwo dla rodziców, udział nauczycieli 
w warsztatach, szkoleniach i konferencjach.                         

Polskie Stowarzyszenie 
Terapeutów Integracji 
Sensorycznej – SI  w Warszawie 

Popularyzowanie wiedzy nt. terapii integracji sensorycznej, 
udział w konsultacjach, szkoleniach, konferencjach, 
członkostwo terapeuty SI   w stowarzyszeniu. 

Centrum Neurorehabilitacji im. 
Zofii  i Józefa Dziurkowskich 
Filia w Czeladzi 

Wymiana doświadczeń, konsultacje, poradnictwo, konferencje 
naukowe. 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę  
w Warszawie 

Wymiana doświadczeń, konsultacje, poradnictwo, konferencje 
naukowe, materiały szkoleniowe. 

IFMSA - Poland Oddział Śląsk - 
Stowarzyszenie Studentów 
Medycyny 

Realizacja zajęć dla uczniów szkoły z zakresu zdrowia 
psychicznego  w ramach projektu: „Psychiatria też dla ludzi”. 

Stowarzyszenie Rodzin 
Abstynenckich " Ogniwo "  w 
Mysłowicach 

Działania z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży. 
Promowanie działań na rzecz wyrównywania szans osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Promocja zdrowego 
stylu życia. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Fundacja 2 x Kochaj Wolontariat 
Polski Związek Niewidomych Wolontariat 
WOŚP Wolontariat 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
WOŚP Organizacja sztabu w Mysłowicach, zbiórka wolontariuszy 
Towarzystwo Nasz Dom Góra Grosza 
Fundacja Szczęśliwe 
Dzieciństwo 

Ile waży św. Mikołaj 

Fundacja Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości 

Tydzień Przedsiębiorczości. Dzień Przedsiębiorczości 

Stowarzyszenie Wiosna – 
Szlachetna Paczka  

Organizacja akcji szlachetna paczka  na ternie CKZiU 

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce 
Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Mysłowicach 

Pełna Miska dla schroniska. Współpraca z TOZ w Polsce 
Schronisko dla bezdomnych zwierząt  w Mysłowicach 

Fundacja Pomagamy z 
uśmiechem 

Zbiórka korków 

Hospicjum Cordis  Wykonywanie kartek świątecznych 
Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Katowicach 
 
 

Akcja krwiodawstwa „Moja krew twoje życie” 
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II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

Wolontariusze zbierali pieniądze w ramach 26 finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy – 14.01.2018 

Stowarzyszenie Nasza Wspólna 
Przyszłość w Mysłowicach 

Uczniowie pod opieką nauczyciela włączyli się w zbiórkę 
żywności – marzec 2018 

Euroweek Szkoła Liderów 
Fundacja w Bystrzycy Kłodzkiej 

Uczniowie pod opieką nauczycieli brali udział w warsztatach 
doskonalących umiejętności językowe w zakresie języka 
angielskiego, rozwijających komunikację społeczną 
i kreatywność 

Fundacja Edukacja z 
Wartościami 

Uczniowie całej szkoły wzięli udział w projekcie „Nie 
zmarnuj swojego życia”, którego organizatorem jest fundacja. 
Udział w programie profilaktycznym dzięki współpracy z UM 
Mysłowice 15.11.2018 

Fundacja Iskierka Uczniowie wzięli udział w akcji „Szyjemy dla Iskierki” 
i własnoręcznie szyli ozdoby choinkowe. Ozdoby przekazano 
fundacji w celu wsparcia dzieci z oddziałów onkologicznych - 
listopad 2018 

YAQ Projekt – Pracownia 
Rozwoju Społecznego 

Pełnoletni uczniowie wzięli udział w programie 
profilaktycznym „Ratownicy Marzeń”. Udział w projekcie 
dzięki współpracy z UM Mysłowice 05.12.2018 

Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce 
Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Mysłowicach 

Uczniowie wzięli udział w akcji zbierania karmy, środków 
czystości i artykułów potrzebnych w schronisku  

Młodzieżowy Dom Kultury 
Fundacja 2xkochaj Fundacja znajduje się w Mysłowicach. Jej celem jest być 

domem dla tych, którzy ich odwiedzają i którzy potrzebują 
wsparcia. Wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury 
w Mysłowicach zorganizowaliśmy ,,Mikołajki” dla 
uczestników świetlicy środowiskowej, a także dla 
wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury 
w Mysłowicach. Wspólnie także pozyskaliśmy środki 
finansowe z Rady Dzielnicy Centrum w Mysłowicach. 

ZHP Harcerze jako organizacja pozarządowa współpracuje także 
z Młodzieżowym Domem Kultury w Mysłowicach. Podczas 
Harcomanii  która jest wydarzeniem, mającym  zamyśle 
inspirować, otwierać harcerzy na kulturowe sfery naszej 
krainy łagodności. Podobnie i w tym roku chcieliśmy aby 
każdy z uczestników zaczerpnął odrobiny jedności z naszą  
kulturą. Aby każdy poznał tradycyjne kolory, pieśni, sposoby 
dnia codziennego. Aby każdy stał się dumny ze śląskiego 
pochodzenia.  
I wreszcie, aby każdy znał bohaterów dorastających pośród 
czerwonej cegły, pomników powstańczych i ślunskiej Godki. 
A my jako współpracujący podczas  
Harcomanii organizujemy zajęcia muzyczne, plastyczne 
i rękodzielnictwa. 
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Hospicjum ,,Cordis” W Młodzieżowym Domu Kultury działa koło plastyczne o 
nazwie ,,Mali artyści”, którego opiekunem jest pani 
Mirosława Przybylska. Bardzo często na zajęciach uczestnicy 
wykonują różne rzeczy, które przekazuje je do hospicjum 
Cordis lub sprzedają na różnych kiermaszach  (np. 
świątecznych). A zebrane pieniądze przekazuje na hospicjum 

Prezydenta Źródło: Kancelaria Miasta 
 
 Podsumowując działania podejmowane w ramach współpracy miasta Mysłowice 

z organizacjami pozarządowymi na podstawie wskaźników z ubiegłych lat  w stosunku do roku 2018 

zaobserwować można dalszy wzrost przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych (wg. 

podpisanych umów). Wysokość zaangażowanych środków własnych organizacji pozarządowych 

wzrosła. Odnotowaliśmy spadek wkładu osobowego organizacji pozarządowych w przeliczeniu na zł 

w realizacji zadań publicznych. Wzrosła liczba  ogłoszonych konkursów, natomiast spadła liczba 

podpisanych umów.  

Porównując lata ubiegłe współpraca finansowa przedstawiała się następująco: 

1) Planowana wysokość środków z budżetu miasta na realizację zadań publicznych (wg. programu 

współpracy): 

• 2014 r. kwota 1.583.700,00 zł.  

• 2015 r. kwota 3.160.000,00 zł.  

• 2016 r. kwota  3.711.222,00 zł.  

• 2017 r.  kwota 3.433.124,00 zł.  

• 2018 r. kwota 3.800.000,00 zł. 

2) Kwota przyznanych dotacji na realizacje zadań publicznych (wg. podpisanych umów): 

• 2014 r. kwota 1.341.655,00 zł.  

• 2015 r. kwota 2.551.722,54 zł.  

• 2016 r. kwota 3.079.714,42 zł.  

• 2017 r. kwota 3.668.031,02 zł.  

• 2018 r. kwota 3.783.991,88 zł.  

3) Kwota wykorzystanej dotacji przez organizacje pozarządowe (wg. sprawozdań finansowych):  

• 2014 r. kwota  1.340.203,29 zł.  

• 2015 r. kwota  2.464.724,83 zł.  

• 2016 r. kwota 3.048.062,78 zł.  

• 2017 r. kwota 2.983.155,44 zł.  

• 2018 r. kwota 3.672.264,84 

 


















