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I . Słowo wstępne
Wprowadzona w 2018 roku nowelizacja ustawy o samorządzie
gminnym zobowiązała burmistrza miasta do corocznego przedstawiania
Radzie Miejskiej (i tym samym mieszkańcom) raportu o stanie miasta.
Dlatego też, każdego roku do 31 maja przedstawimy Państwu
opracowanie o stanie Mikołowa oraz działalności samorządu za rok
poprzedni. Mam nadzieję, że realizacja tego obowiązku będzie także
dobrą okazją do zwiększenia wiedzy mieszkańców na temat swojej
gminy oraz funkcjonowania samorządu miejskiego, a także stanie się
podstawą do prowadzenia dialogu na różne tematy z tym związane.
Mikołów od początku lat 90-tych przeszedł dużą ewolucję ustrojową
tracąc swoją niegdyś znaczącą domenę przemysłową na korzyść
rozległego, spokojnego i zielonego miasta, w którym się dobrze
mieszka, które jest dobrze skomunikowane i do którego sprowadza się
coraz więcej osób z okolicznych, większych miast. Taki kierunek
ewolucji naszej gminy determinuje naszą strategię, a w niej wiele
podejmowanych przez nas decyzji i kierunków działań, które najogólniej
prezentuje nasze hasło „Mikołów – Ogród Życia”.
Od początku poprzedniej kadencji zdecydowanie większy nacisk kładziemy na czystość, estetykę i jakość
miejskiej zieleni. Uważamy, że w zielonym mieście, z pięknymi parkami i skwerami żyje się lepiej.
Powołanie w poprzedniej kadencji stanowiska Ogrodniczki Miejskiej, czyli osoby, z którą planujemy
i kompleksowo nadzorujemy prace związane z utrzymaniem zieleni w mieście zdecydowanie pozytywnie
wpłynęło na wygląd i odbiór przestrzeni publicznych.
Mikołów jest postrzegany jako miasto aktywności społecznej. Dobrze przyjęty budżet obywatelski,
cieszący się poparciem społecznym i duża ilość aktywnie działających organizacji pozarządowych
wspierających mieszkańców w wielu różnych dziedzinach życia, to tylko niektóre przykłady
potwierdzające fakt, że w Mikołowie żyją aktywni obywatele, którym na sercu leży rozwój ich miasta.
Położyliśmy także duży nacisk na jak najlepszy i możliwie szeroki przepływ informacji, wykorzystując
poprzednią kadencję na rozwinięcie sprawnej komunikacji z mieszkańcami za pośrednictwem internetu.
Obecną kadencję rozpoczęliśmy od uzupełnienia informacji drukowanej, tak by każdemu mieszkańcowi
zapewnić możliwie najlepszą i stałą informację o mieście.
Niniejszy raport – pomimo swojej objętości – tylko w sposób ogólny przedstawia ogrom spraw miejskich,
nasze kierunki działań i inicjatywy realizowane przez urząd miasta i podległe mu jednostki. Szczególnie
ważna jest dla nas transparentność funkcjonowania, dlatego na początku swojej działalności na stanowisku
burmistrza, poleciłem wszystkim komórkom organizacyjnym przedstawianie co miesiąc najważniejszych
podejmowanych decyzji, zadań i ich realizacji. Takie zestawienia przedstawiamy regularnie w Biuletynie
Informacji Publicznej (w zakładce Kierownictwo Urzędu Miasta » Burmistrz Mikołowa » Informator
Miesięczny). Z jego lektury najlepiej i systematycznie przedstawia się stan naszego miasta, natomiast
niniejszy raport jest pewnego rodzaju skrótem i wyborem najważniejszych inicjatyw. Zapraszam do lektury
i dyskusji o rozwoju Mikołowa.

Stanisław Piechula
Burmistrz Mikołowa
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II. Informacje ogólne
A. Ogólna charakterystyka gminy
Gmina Mikołów zlokalizowana jest w centralnej części województwa śląskiego, w powiecie
mikołowskim, w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, w dolinie rzeki Jamny.
Mikołów jest siedzibą powiatu mikołowskiego. Miasto graniczy z Katowicami, Tychami, Łaziskami
Górnymi, Orzeszem, Ornontowicami, Gierałtowicami, Wyrami oraz Rudą Śląską. Gmina położona
jest w obszarze Wyżyny Śląsko – Krakowskiej. Obszar Mikołowa charakteryzuje się urozmaiconym
ukształtowaniem powierzchni z przewagą terenów wzniesionych. Najwyżej położonym punktem
miasta jest północne zbocze Góry Świętego Wawrzyńca o wysokości 345,9 m n.p.m., natomiast
najniżej położone jest ujście rzeki Promny do Kłodnicy znajdujące się na wysokości 222,2 m n.p.m.
Jest siedzibą władz powiatu mikołowskiego, a od maja 2017 roku członkiem GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii. W ramach granic administracyjnych Mikołowa funkcjonuje 6 jednostek
pomocniczych – 5 sołectw (Bujaków, Borowa Wieś, Mokre, Paniowy i Śmiłowice) oraz jedna
dzielnica (Kamionka). Znaczna większość ludności gminy zamieszkuje obszar miasta Mikołowa.
W sołectwach żyje około 25% całkowitej populacji gminy Mikołów.
Pierwsze historyczne wzmianki o istnieniu miejscowości Mikołów pojawiły się w pierwszej połowie
XIII wieku. Mikołów pełnił wtedy funkcje grodu i siedziby kasztelanii. W 1547 roku Mikołów
formalnie stał się miastem.
Mocną stroną Mikołowa jest położenie i kameralny charakter miasta. Mikołów jest atrakcyjnym
miejscem do życia i jest często wybierany jako kierunek przeprowadzek mieszkańców nie tylko
Metropolii. Niewielka odległość i dobre skomunikowanie z Katowicami, Tychami i Rudą Śląską
sprawiają, że liczba mieszkańców od lat systematycznie się zwiększa. Mikołów w przeciwieństwie do
zdecydowanej większość podobnych miast w Polsce nie boryka się z problemem depopulacji. W 2018
roku liczba mieszkańców wynosiła 39331 mieszkańców, gdy w 2014 roku 38974.
Śląski Ogród Botaniczny działa od 2003 roku. Podstawę dla utworzenia Ogrodu stanowiła
inwentaryzacja przyrodnicza przeprowadzona w 1996 roku, z której wyniknęło, że w Mokrem,
sołectwie Mikołowa, zachowały się unikatowe elementy środowiska naturalnego. Na obszarze
ok. 5 km2 przetrwało rzadko spotykane bogactwo siedlisk przyrodniczych: cenne drzewostany leśne
Fiołkowej Góry i doliny dwóch potoków: Promny i Jasienicy; tereny podmokłe i pola uprawne
z rzadkimi dziś zadrzewieniami śródpolnymi – czyżniami; wyrobiska wapienne, wąwozy i wzgórza;
setki gatunków roślin i zwierząt, także rzadkich i chronionych. Misją Śląskiego Ogrodu Botanicznego
jest działalność na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, poprzez uprawę na swoim terenie
rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz ich przenoszenie z warunków uprawy do właściwych im
siedlisk, zachowanie cennych, a zanikających upraw polnych i łąkowych oraz starych odmian drzew
owocowych. Nie bez znaczenia jest działalność polegająca na prowadzeniu edukacji przyrodniczej
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i ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Obecnie Śląski Ogród Botaniczny zajmuje
powierzchnię 15 ha, na których znajduje się 14 kolekcji, poprowadzono 3 km ścieżek rekreacyjnodydaktycznych.
Ważnym rekreacyjnym terenem zielonym w Mikołowie są Planty. Park usytuowany jest między ulicą
Konstytucji 3 Maja, a potokiem Aleksander. Północna część parku, nazywana Małymi Plantami,
zlokalizowana jest niemal w centrum miasta, co stanowi atrakcyjny element przestrzeni. Małe i Duże
Planty oddziela ulica Górnicza. Od wielu lat władze miasta współpracują z lokalną społecznością
w celu stałej poprawy jakości terenu Plant. W roku 2001 Planty zostały wpisane do rejestru zabytków
województwa śląskiego.
Mikołów od lat utrzymuje dobre stosunki z miastami partnerskimi Beuningen w Holandii, SainteGeneviève-des-Bois we Francji, Klimkovice (Czechy) i Ilava (Słowacja).
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III. Informacje finansowe

A. Informacja ogólna o budżecie gminy za rok 2018
W dniu 19 grudnia 2017 roku Uchwałą XXXVII/727/2017 Rady Miejskiej Mikołowa uchwalono
budżet gminy na rok 2018, który wynosił:
dochody budżetu ogółem

211 339 655,11 zł, z tego:

o

dochody bieżące

198 100 404,96 zł,

o

dochody majątkowe

13 239 250,15 zł.

wydatki budżetu ogółem

216 152 599,11 zł, z tego:

o

wydatki bieżące

189 541 441,26 zł,

o

wydatki majątkowe

26 611 157,85 zł

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 4 812 944,00 zł, która stanowiła
planowany deficyt budżetu na rok 2018.
Ustalone przychody budżetu na rok 2018 wynosiły 10 000 000,00 zł, natomiast ustalone rozchody
wynosiły 5 187 056,00 zł i składały się na nie spłaty kredytów w wysokości 4 800 000,00 zł i spłaty
pożyczek w wysokości 387 056,00 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018
roku ukształtował się następująco :
o

po stronie dochodów, budżet Gminy wzrósł o kwotę 18 340 682,03 zł, tj. o 8,68% w stosunku
do budżetu zasadniczego

o

po stronie wydatków budżet Gminy zwiększył się o kwotę 24 595 548,80 zł tj. o 11,38%
w stosunku do budżetu zasadniczego

o

ustalone przychody w budżecie zasadniczym w kwocie 10 000 000,00 zł wzrosły o kwotę
6 254 866,77 zł (o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych) i zamknęły się kwotą 16 254 866,77 zł, z kolei wielkość planowanych
w budżecie Gminy rozchodów nie uległa zmianie i na dzień 31 grudnia wynosiła
5 187 056,00 zł.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku według wielkości planowanych przedstawiał
się następująco:
dochody ogółem

229 680 337,14 zł, w tym:
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o

dochody bieżące

211 166 377,31 zł,

o

dochody majątkowe

18 513 959,83 zł.

wydatki ogółem

240 748 147,91 zł, w tym:

o

wydatki bieżące

204 380 156,21 zł,

o

wydatki majątkowe

36 367 991,70 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosiła 11 067 810,77 zł i stanowiła
planowany deficyt budżetu. Kwota ta pokrywała różnicę pomiędzy planowanymi przychodami
a planowanymi rozchodami.

B. Realizacja budżetu gminy Mikołów za rok 2018
Realizacja dochodów i przychodów
Na dzień 31 grudnia 2018 dochody budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości
223 825 150,14 zł , tj. 97,45% założonego planu,

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych w roku 2018 przedstawia poniższy wykres

w tym:
dochody bieżące
o

213 494 785,64 zł, w tym:

otrzymane dotacje

38 049 639,08 zł, w tym: środki, o których mowa w art. 5

ust.1 pkt 2 i 3

1 559 253,30 zł,
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o

subwencja

31 222 333,00 zł,

o

pozostałe dochody bieżące

144 222 813,56 zł.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów bieżących roku 2018 przedstawia poniższy wykres

dochody majątkowe

10 330 364,50 zł, w tym:

otrzymane dotacje

8 909 211,04 zł,

w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 385 439,47 zł,

o

ze sprzedaży majątku

1 416 455,81 zł,

o

przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

3 309,00 zł,

o

sprzedaż składników majątkowych

1 388,65 zł.

o

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów majątkowych w roku 2018 przedstawia poniższy wykres
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przychody budżetu 2018 roku zrealizowano w kwocie 16 254 866,77 zł, które stanowią emisję
papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 10 000 000,00 zł oraz wolne środki w kwocie
6 254 866,77 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 1 394 497,42 zł

C. Realizacja wydatków i rozchodów
Wydatki budżetu gminy Mikołów zrealizowano w wysokości 225 219 647,56 zł, tj. 93,55%
założonego planu,

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków w stosunku do planu za rok 2018 przedstawia poniższy wykres

w tym wydatki bieżące

196 203 375,68 zł, w tym:

o

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

82 204 811,01 zł,

o

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

59 590 670,69 zł,

o

udzielone dotacje

17 887 593,55 zł,

o

świadczenia na rzecz osób fizycznych

34 205 185,12 zł,

o

środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 067 520,36 zł,

o

obsługa długu

1 247 594,95 zł.

`
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Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych wydatków bieżących roku 2018 przedstawia poniższy wykres

wydatki majątkowe

29 016 271,88 zł, w tym:

o

inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 005 902,53 zł,

o

środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7 618 180,93 zł,

o

udzielone dotacje

1 362 188,42 zł,

o

wpłaty na fundusz wsparcia

30 000,00 zł.

Graficzne ujęcie zrealizowanych wydatków majątkowych w stosunku do planu za rok 2018 przedstawia poniższy wykres

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą
5 187 056,00 zł, w tym:
o

kredyt MBS Mikołów

1 000 000,00 zł,

o

kredyt ING Bank Śląski

1 000 000,00 zł,

o

kredyt PEKO SA

2 800 000,00 zł
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o

pożyczka NFOŚiGW

387 056,00 zł.

Stan zadłużenia gminy Mikołów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi: 55 748 248,00 zł, w tym:
o

kredyt PKO SA

10 148 248,00 zł,

o

kredyt ING Bank Śląski

5 000 000,00 zł,

o

kredyt MBS Mikołów

20 600 000,00 zł,

o

obligacje PKO SA

10 000 000,00 zł,

o

obligacje ING Bank Śląski

10 000 000,00 zł

Całość środków została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi, co pokryło 86,70% całkowitych wydatków poniesionych na ten cel w roku 2018.

D. Opis do zestawień dochodów budżetu gminy Mikołów za rok 2018
Zgodnie z budżetem gminy na rok 2018, uwzględniającym zmiany dokonane w okresie całego roku
budżetowego plan dochodów wynosił 229 680 337,14 zł, wykonanie zaś planowanych dochodów
zamknęło się kwotą 223 825 150,14 zł, co stanowi 97,45% rocznych dochodów planowanych.
W całej strukturze dochodów budżetowych wyodrębnić możemy dochody własne, dotacje celowe oraz
subwencję oświatową.
Ze względu na strukturę dochodów realizacja dochodów przedstawia się następująco:
o

dochody własne 145 872 434,22 zł, które stanowią 101,33% planowanych,

o

dotacje celowe 46 730 382,92 zł, które stanowią 85,75% planowanych,

o

subwencja 31 222 333,00 zł, która stanowi 100% planowanej.
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Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów w roku 2018 przedstawia poniższy wykres

Dochody własne
Plan dochodów własnych na rok 2018 wynosił 143 959 521,80 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia
2018 zamknęło się kwotą 145 872 434,22 zł, co stanowi 101,33% planowanych na rok 2018
dochodów własnych.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych dochodów własnych roku 2018 przedstawia poniższy wykres

Udział wykonanych w 2018 roku dochodów własnych w dochodach gminy ogółem stanowi 65,17%,
w tym:
o

dochody własne bieżące:

144 222 813,56 zł,

o

dochody własne majątkowe:

1 649 620,66 zł.

Udział wykonanych dochodów z tytułu otrzymanych dotacji w dochodach ogółem stanowi 20,88%,
w tym:
o

dotacje bieżące;

38 049 639,08 zł,

o

dotacje majątkowe

8 680 743,84 zł.

Udział dochodów z tytułu wykonanej subwencji w wysokości 31 222 333,00 zł stanowi 13,95%
w dochodach gminy ogółem.
Bieżące dochody własne gminy
Największy udział w dochodach bieżących, własnych stanowią dochody klasyfikowane w Dziale 756
– Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, które na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 113 824
361,31 zł, stanowiły 104,34% dochodów planowanych, 78,92% wykonanych własnych dochodów
bieżących i 78,03% wykonanych ogółem dochodów własnych.
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W powyższej grupie dochodów, najwyższe udziały stanowią:
o

wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych,– kwota 62 680 575,00 zł tj. 106,35%,
dochodów planowanych z powyższego tytułu,

o

wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – kwota 28 922 980,91 zł tj. 101,82%
planowanych dochodów z powyższego tytułu,

o

wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych – kwota 8 940 842,03 zł tj. 102,44%
planowanych dochodów z powyższego tytułu,

o

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 2 763 165,86 zł tj. 115,13%
planowanych dochodów z powyższego tytułu,

o

wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych 2 403 515,30 zł
tj. 120,18% planowanych dochodów z powyższego tytułu.

Drugim co do wielkości udziałem w dochodach bieżących, własnych stanowią dochody pozyskiwane
z tytułu gospodarki mieszkaniowej klasyfikowane w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
zrealizowane w wysokości 14 030 591,37 zł, tj. 101,91% w stosunku do planowanych, które wynosiły
13 767 472,00 zł.
W grupie tych dochodów najwyższymi źródłami są:
o

dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych -w kwocie 11 620 314,43 zł, tj. 101,83%
planowanych,

o

dochody z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 944 562,63 zł, tj. 102,26% dochodów
planowanych z powyższego tytułu.

Trzecim, co do wielkości udziałem w dochodach własnych stanowią dochody realizowane w ramach
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, które w 2018 roku wyniosły 8 799 649,81 zł, tj. 96,5%
planowanych.
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Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2018 dochodów bieżących

Majątkowe dochody własne
Własne dochody majątkowe gminy na rok 2018 zaplanowano w wysokości 3 263 567,00 zł.
W okresie roku budżetowego wpływy z tytułu powyższych dochodów zamknęły się kwotą
1 649 620,66 zł, tj.50,54% planowanych na rok 2018.
Źródłami powyższych dochodów są:
o

sprzedaż nieruchomości – 1 416 455,81 zł, tj. 47,22% planowanej sprzedaży,

o

sprzedaż składników majątkowych – 1 388,65 tj. 154,29% planowanych,

o

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 309,00 zł, tj. 33,09%
planowanych.

Dotacje
W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2018 Gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości
46 730 382,92 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego.
Na powyższą kwotę składają się :
o

dotacje na zadania związane z realizacją inwestycji 8 680 743,84 zł, stanowiące 56 ,92%
planowanych w 2018 roku dotacji w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –
5 385 439,47 zł, stanowiące 46,73% planowanych na rok 2018

o

dotacje na zadania bieżące 38 049 639,08 zł, stanowiące 96,95% planowanych dotacji w roku
2018 w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 559 253,30 zł, stanowiące
74,95% planowanych dotacji w roku 2018
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Graficzne ujęcie struktury otrzymanych dotacji w roku 2018 przedstawia poniższy wykres

E. Opis do wykonanych wydatków budżetu gminy Mikołów za rok 2018
Ze względu na tę podstawową strukturę, wydatki przedstawiają się następująco:
o

wydatki bieżące

196 203 375,68 zł,

o

wydatki majątkowe

29 016 271,88 zł.

Udział wykonanych wydatków bieżących w relacji do wydatków ogółem stanowi 87,12%.
Udział wykonanych wydatków majątkowych w relacji do wydatków ogółem stanowi 12,88%.

Graficzne ujęcie struktury zrealizowanych w roku 2018 wydatków przedstawia poniższy wykres

Wydatki bieżące gminy Mikołów skierowane są głównie na:
o

oświatę – 61 741 366,85 zł, co stanowi 31,47% ogółu wydatków bieżących,

o

rodzinę – 34 596 720,35 zł, co stanowi 17,63% ogółu wydatków bieżących,
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o

świadczenia na gospodarkę komunalną – 22 471 233,21 zł, co stanowi 11,45% ogółu
wydatków,

o

administrację publiczną – 19 474 371,50 zł, co stanowi 9,93% ogółu wydatków bieżących,
gdzie najwyższymi kategoriami są:

o

gospodarkę mieszkaniową – 15 025 472,89 zł, co stanowi 7,66% ogółu wydatków bieżących,

o

transport i łączność – 10 736 404,58 zł, co stanowi 5,47% ogółu wydatków bieżących,

o

pomoc społeczną – 9 266 866,21 zł stanowiącą 4,72% ogółu wydatków bieżących.

Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2018 wydatków bieżących

W 2018 roku gmina Mikołów na realizację zadań bieżących przekazała 17 887 593,55 zł w formie
dotacji. Dotacje te stanowią 9,12% w relacji do ogółu wykonanych wydatków bieżących.

Graficzne ujęcie struktury przekazanych dotacji do zrealizowanych wydatków bieżących w roku 2018

Przekazane dotacje obejmują następujące ich rodzaje:
o

dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: 4 232 211,28,00 zł.
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o

dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów
publicznych: 3 868 197,62 zł.

o

dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych: 1 908 857,97 zł.

o

pomoc finansowa – 6 149 478,19 zł.

o

dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty – 3 091 036,91 zł.

Na rok 2018 wydatki majątkowe gminy zostały zaplanowane w wysokości 26 611 157,85 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego, plan wydatków
inwestycyjnych wzrósł o kwotę 9 756 833,85 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 plan wydatków
inwestycyjnych wynosił 36 367 991,70 zł.
Do końca roku 2018 kasowo zrealizowano 79,79% planu, tj.29 016 271,88 zł. (zał. Nr 9), w tym
wartość 1 362 188,42 zł stanowią przekazane dotacje.

Graficzne ujęcie struktury wykonanych inwestycji do planowanych w roku 2018

Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2018 skierowane były głównie na:
o

gospodarkę mieszkaniową – 10 540 131,90 zł, co stanowi 36,32% ogółu wydatków
majątkowych

o

transport i łączność – 10 174 168,23 zł , co stanowi 35,06% ogółu wydatków majątkowych.

o

gospodarkę komunalną – 4 300 815,64 zł, co stanowi 14,82% ogółu wydatków majątkowych.

o

kulturę fizyczną – 1 942 668,46 zł, co stanowi 6,70% ogółu wydatków majątkowych.
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Graficzne ujęcie kierunków zrealizowanych w roku 2018 wydatków majątkowych

Instytucje kultury
W Gminie Mikołów

w roku 2018 działały trzy samorządowe instytucje kultury: Miejski Dom

Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Instytut Mikołowski.

Graficzne ujęcie kierunków dotacji podmiotowych w roku 2018.
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IV. Informacja o stanie mienia komunalnego
Jednym z podstawowych zadań Gminy Mikołów jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych. Zadania
te są realizowane na podstawie Wieloletniego Programu Gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy.
Gminnym zasobem mieszkaniowym administruje Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie.
Obecny stan zasobów mieszkaniowych Gminy Mikołów przedstawia poniższa tabela (stan na dzień
31.12.2018 roku):
ZASÓB KOMUNALNY ADMINISTROWANY PRZEZ ZGL
Liczba budynków komunalnych

112

Liczba mieszkań komunalnych

1790

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE ADMINISTROWANE PRZEZ ZGL
Liczba budynków mieszkalnych

44

Liczba mieszkań własnościowych

475

Wnioski o zawarcie umowy najmu z zasobu mieszkaniowego Gminy Mikołów.
Stan wniosków na 31.12.2018 r. wynosił 598 wniosków, w tym 1262 osoby, w tym po weryfikacji
spełniające kryteria 157 wniosków (366 osób)
o

w 2018 r. wpłynęło 107 wniosków, w tym 201 osób.

Przydziały:
o

2018 r. zrealizowano 41 przydziałów lokali mieszkalnych dla 94 osób.

Budowa nowych mieszkań komunalnych
Sukcesem Gminy Mikołów jest kontynuacja inwestycji polegającej na budowie mieszkań
komunalnych. Etap I nastąpił w 2017 roku, gdzie oddano do użytkowania dwa nowe budynki
szeregowe zawierające łącznie 16 mieszkań. W 2018 roku zrealizowano II etap inwestycji i oddano do
użytkowania kolejne dwa budynki po 8 mieszkań każdy.
Remonty i modernizacje budynków i lokali gminnych
W 2018 roku rozpoczęto remonty kapitalne budynków ze szczególnym uwzględnieniem kamienic na
Starym Mieście, które wymagają największych nakładów finansowych ze względu na ich stan
techniczny.
19

W pierwszej kolejności rewitalizowane są budynki przy ul. Jana Pawła II 2, Jana Pawła II 4 i Jana
Pawła II 6. Rozpoczęto także remont kapitalny wraz z przebudową budynku przy ul. Kard. St.
Wyszyńskiego 5. Wykonano również projekty techniczne i uzyskano pozwolenie na remonty kapitalne
budynków przy ul. Katowickiej 5 i Okrzei 2. W 2018 roku zlecono również wykonanie projektu
remontu kapitalnego budynku przy ul. Stawowej 2. Na etapie wytycznych do sporządzenia projektów
Gmina Mikołów podejmuje działania proekologiczne zmieniając źródła ciepła z pieców węglowych na
ogrzewanie gazowe lub miejskie.
W roku 2018 nastąpiła kontynuacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych w Gminie Mikołów.
Głównym ich celem jest zmniejszenie kosztów ogrzewania i zużycia paliw, a tym samym ochrona
środowiska naturalnego. Poprawa estetyki budynków i podniesienie komfortu mieszkańców to
dodatkowy efekt termomodernizacji.
W

2018

roku

przeprowadzono

liczne

prace

termomodernizacyjne

budynków

Wspólnot

Mieszkaniowych z udziałem gminy, tj. os. A. Mickiewicza 2, 4 10, 11, 14, 19, 21, os. Grunwaldzkie 2,
3, 4, 11, 12, Bluszcza 9, Pszczyńska 8, Górnicza 4, 6 i Żwirki i Wigury 46.
Wykonano także termomodernizacje budynków gminnych na os. Mickiewicza 1, Mickiewicza 24,
przy ul. Prusa 5 c-f oraz ul. Podleskiej 60. Rozpoczęta została przebudowa wraz z termomodernizacją
budynków przy ul. Stara Droga 2 c i 2 d. Wykonana została również dokumentacja techniczna na
przebudowę wraz z termomodernizacją budynków przy ul. Stara Droga 2 a i 2 b.
W 2018 roku wymieniono pokrycia dachowe na budynkach przy ul. Św. Wojciecha 11, Prusa 19
i Wolności 10. Wykonano remont kompleksowy 19 wolnostanów, wymieniono 270 m2 (tj. 136 szt)
stolarki okiennej na nowoczesne okna pcv wraz z nawiewnikami powietrza zewnętrznego. Wykonano
szereg prac zduńskich, m. in. wybudowano 14 nowych pieców kaflowych, a kilka zostało
wyremontowanych
Z robót instalacyjnych zaplanowanych na 2018 rok wykonano wymianę instalacji gazu w budynku
przy ul. Żwirki i Wigury 24, wymianę instalacji wod-kan w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 31cd
i częściowo w budynku przy ul. Prusa 21. Wymieniono instalację elektryczną w budynku przy
ul. Podleskiej 60 oraz części wspólnej w budynkach przy ul. Wyzwolenia 18 i na os. Mickiewicza 24.
Gmina Mikołów wykonała I etap zadania polegającego na przebudowie budynków gospodarczych,
modernizacji suchych ubikacji, budowie śmietnika oraz zagospodarowaniu terenu wokół budynków
przy ul. Młyńskiej 118, 120 i 122. Budynki te są budynkami socjalnymi przeznaczonymi głównie dla
mieszkańców będących w niedostatku. Zadanie to ma na celu zaspokojenie ich podstawowych potrzeb
mieszkaniowych.
W 2018 roku została także wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na kompleksową
przebudowę infrastruktury drogowej wraz z zagospodarowaniem miejsc parkingowych oraz
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zagospodarowaniem terenu osiedla Mickiewicza. Przebudowa wpłynie pozytywnie na wizerunek
i estetykę osiedla oraz poprawi znacznie komfort życia mieszkańców.
Placówki szkolne i przedszkolne
o

Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10 w Mikołowie – podpisano umowę
z Zbigniewem Piecha prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Instalacyjno
- Remontowy ZBYSZKO Zbigniew Piecha”. Wartość zadania 146 192,86 zł.

o

Modernizacja kuchni i dobudowa pomieszczeń w SP-8 – podpisano umowę z Pawłem Golc
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „G&G Projekt Paweł Golc”. Wartość
zadania 97 416,00 zł.

o

Remont pomieszczeń przedszkola nr 9 umowę – podpisano umowę na z przedsiębiorcą
Zbigniewem Piecha prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Instalacyjno Remontowy ZBYSZKO Zbigniew Piecha”. Wartość zadania 99 975,83 zł.

o

Wymiana kotła gazowego c. o. w przedszkolu nr 4 w Mikołowie -

podpisano umowę

z przedsiębiorcą Andrzejem Gasz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „P. P. H.
U. ALG Andrzej Gasz”. Wartość zadania 12 800,00 zł.
o

Wymianę części ogrodzenia w Przedszkolu nr 4 i Przedszkolu nr 9 w Mikołowie - podpisano
umowę z przedsiębiorcą Andrzejem Gasz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
„P. P. H. U. ALG Andrzej Gasz”. Wartość zadania 72 830,27 zł.

o

Modernizacja placu zabaw w P-8 – podpisano umowę z przedsiębiorcą Anną Ryzner
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „InspiroART Anna Ryzner” z siedzibą
w Obornikach Ślaskich. Wartość zadania 11 000,00 zł.

o

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ZS nr 3 w Mikołowie-Bujakowie –
podpisano umowę z przedsiębiorcą Karoliną Przepióra-Gruda prowadzącą działalność
gospodarczą pod nazwą „P. H. U. GRUMIX Karolina Przepióra-Gruda’ z siedzibą
w Budziszewie. Wartość zadania 928 650,00 zł.

Obiekty sportowe i rekreacyjne
o

Siłownia na świeżym powietrzu (BO) – podpisano z przedsiębiorcami Maciejem Ignaciukiem
i Tomaszem Dąbrowskim wspólnikami spółki cywilnej „PT s. c. Ignaciuk, Dąbrowski”
z siedzibą w Gdańsku na zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej wraz
z ogrodzeniem i obiektami małej architektury w Mikołowie na działce nr 2387/5 przy
ul. Stolarskiej. Wartość zadania 39 064,80 zł.
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o

Siłownia zewnętrzna wraz ze stołem do gry w szachy przy placu zabaw na os. Słowackiego
(BO) – podpisano umowę z MAGIC GARDEN Sp. z o. o. z siedzibą w Pakości na
zaprojektowanie i wybudowanie siłowni zewnętrznej wraz ze stołem do gry w szachy przy
placu zabaw na os. J. Słowackiego obok boiska ORLIK w ramach projektu Budżetu
Obywatelskiego „Razem ćwiczymy umysł i ciało !”. Wartość zadania 72 570,00 zł.

o

Gniotek Sport Park Etap II (BO) - podpisano umowę z VELO PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą
w Białymstoku na zaprojektowanie i wykonanie robót przy realizacji projektu „ Gniotek Sport
– Park – etap II” w Mikołowie przy ul. Żniwnej. Wartość zadania 73 000,00 zł.

o

Plac na Klonowej Etap II – zestaw do kalisteniki, piłkarzyki, chodniki (BO) – podpisano
umowę z przedsiębiorcą Jolantą Kozłowska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
„JOKO Jolanta Kozłowska” z siedzibą w Oławie na zaprojektowanie i wybudowanie placu
zabaw z siłownią na wolnym powietrzu przy ul. Klonowej Mikołowie – etap II zestaw do
kalisteniki, piłkarzyki, chodniki. Wartość zadania 73 800,00 zł.

o

Sport i wypoczynek w Mokierskim parku – montaż siłowni i ławek parkowych (BO) podpisano umowę z HERKULES Sp. z o. o. z siedzibą w Chrzanowie na zaprojektowanie
i wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z obiektami małej architektury na działce nr 336/52
w Mikołowie-Mokrem. Wartość zadania 61 217,10 zł.

o

Strefa rodziny – rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie strefy rekreacyjnej elementami
małej architektury, tj. ławki, kosze i stojaki na rowery (BO) – podpisano umowę
z przedsiębiorca Kazimierzem Dolecińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
„Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK Kazimierz Doleciński” z siedzibą
w Tarnowie, na rozbudowę placu zabaw „Strefa Rodziny” oraz doposażenie strefy
rekreacyjnej elementami małej architektury tj. ławki, kosze i stojaki na rowery w Bujakowie
przy ul. Szkolnej i ul. ks. Górka na działce 1749/221. Wartość zadania 48 954,00 zł.

o

Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie SP 5 + kurs koszykówki – część
II plac zabaw – podpisano umowę z MAGIC GARDEN Sp. z o. o. z siedzibą w Pakości na
zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Mikołowie.
Wartość zadania 79 950,00 zł.

o

Modernizacja placu zabaw – Etap I os. Mickiewicza (BO) – podpisano umowę
z przedsiębiorcą Jolantą Kozłowska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „JOKO
Jolanta Kozłowska” z siedzibą w Oławie na zaprojektowania i wykonanie robót związanych
z modernizacją placu zabawa na os. A. Mickiewicza w Mikołowie – etap I. Wartość zadania
46 740,00 zł.

22

Inwestycje w trakcie realizacji 2018 – nadal
Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów
o

Budynek przy ul. Jana Pawła II 2 -

podpisano umowy z przedsiębiorcą Mirosławem

Kopańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „ P.P.H.U. KOPAX Mirosław
Kopański” z siedzibą w Mikołowie na kwotę 1 600 000,01 zł. Wydatkowano kwotę
896 716,33 zł.
o

Budynek przy ul. Jana Pawła II 6 – podpisano umowy z przedsiębiorcą Damianem
Kasprowskim będącym wspólnikiem spółki „DAMBUD” s. c. z siedzibą w Mikołowie na
kwotę 1 625 377,00 zł. Wydatkowano kwotę 648 133,01 zł.

Obiekty sportowe i rekreacyjne
o

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej – podpisano umowę
z „ADA – LIGHT” Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyninie na zaprojektowanie i wykonanie boiska
wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej na działce nr 1007/56 na kwotę
1 166 279,85 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 406 497,85 zł.

o

Rozbudowa i nadbudowa budynku LKS Orzeł Mokre – podpisano umowę z przedsiębiorcą
Bronisławem Malikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład
Remontowo - Budowlany Bronisław Malik” z siedzibą w Tychach, na zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku zaplecza Klubu
Sportowego LKS Orzeł Mokre w Mikołowie na kwotę 581 767,00 zł. W roku 2018
wydatkowano 58 482,10 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych w zakresie drogowym wykonano zadania opisane
poniżej. Zadania były realizowane ze środków własnych Gminy, cześć zadań została zrealizowana
dzięki środkom zewnętrznym, o które Gmina skutecznie aplikuje. Wśród inwestycji dominowały
prace w zakresie infrastruktury drogowej, zarazem przedsięwzięcia te poprawiły jakość życia
mieszkańców. Mimo dużej powierzchni Gminy w każdym rejonie udało się poprawić infrastrukturę
i tym samym przyczynić do polepszenia standardu życia mieszkańców Gminy Mikołów.
Inwestycje zrealizowane w roku 2018
o

Przebudowa ul. Szafranka – podpisano umowę z przedsiębiorcą Panią Beatą Osmęda
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „OS-BUD” z siedzibą w Katowicach.
Wartość zadania wyniosła 950 097,85 zł.

o

Przebudowa ul. Dzieńdziela (odcinek od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie podpisano umowę z JKM Sp. z o. o. z siedzibą w Mikołowie. Wartość zadania wyniosła
5 584 310,48 zł.
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o

Przebudowa przepustu pod ul. Musioła - podpisano umowę ze spółką cywilną
„TRYTON” s.c. Wartość zadania wyniosła 35 670,00 zł.

o

Przebudowa ul. Kowalskiej - podpisano umowę z przedsiębiorcą Panią Beatą Osmęda
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „OS-BUD” z siedzibą w Katowicach.
Wartość zadania wyniosła 198 030,00 zł.

o

Wykonanie zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Poprzecznej do działki nr 2221/5 podpisano umowę z przedsiębiorcami Grzegorzem Janikiem i Mirosławem Michoń
wspólnikami spółki cywilnej „COMPLEX” z siedzibą w Orzeszu. Wartość zadania
59 040,00 zł.

o

Reta Rowerem (BO) – podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie pumtrack z kładek
najazdowych z Piotrem Nowak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
„TECHRAMPS Piotr Nowak” z siedzibą w Krakowie. Wartość zadania 17 097,00 zł.

o

Opracowanie

mulitmodalnego

z Przedsiębiorstwem

ruchu

dla

Projektowo-Usługowym

miasta

Mikołowa

„INKOM”

–

Spółka

podpisano
Jawna

z

umowę
siedzibą

w Katowicach. Wartość zadania 146 247,00 zł.
o

Budowa parkingu przy ul. Bluszcza - podpisano umowę z przedsiębiorcami Grzegorzem
Janikiem i Mirosławem Michoń wspólnikami spółki cywilnej „COMPLEX” z siedzibą
w Orzeszu. Wartość zadania 565 476,52 zł.

o

Budowa chodnika wzdłuż ul. Jesionowej – podpisano umowę z przedsiębiorcami Grzegorzem
Janikiem i Mirosławem Michoń wspólnikami spółki cywilnej „COMPLEX” z siedzibą
w Orzesza. Wartość zadani wyniosła kwotę 504 465,72 zł.

o

Remont kapitalny ul. Wiejskiej – podpisano umowę na kwotę 147 600,00 zł z Wojewódzkim
Przedsiębiorstwem Robót Drogowych S. A. z siedzibą w Katowicach. Wartość zadania
147 600,00 zł.

o

Zaprojektowanie i wykonanie muru oporowego przy ul. Nowy Świat – podpisano umowę
z JKM Sp. z o. o. z siedzibą w Mikołowie. Wartość zadania wyniosła 108 240,00 zł.

o

Budowa 2 parkingów przy ul. Słowackiego – podpisano umowę z Józefem Polak będącym
wspólnikiem spółki jawnej „ENERGOBUD Gomoluch, Polak” z siedzibą w Rudzie Śląskie.
Wartość zadania wyniosła 133 824,00 zł.

o

Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem dla budownictwa
komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury – podpisano umowę z P.P.U.H. „LIBUD” LIBERDA
Spółka Jawna z siedzibą w Sosnowcu. Wartość zadania 517 636,15 zł.
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o

Rekreacja pod chmurką – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy siłowni pod chmurką
(BO) – podpisano umowę z Adamem Preneta prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą „IBS Adam Preneta” z siedzibą w Zabrzu. Wartość zadania 57 810,00 zł.

o

Remont kapitalny chodnika wzdłuż bloków przy ul. Stara Droga (BO) – podpisano umowę
z przedsiębiorcą Małgorzatą Wereszczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
„Firma Handlowo-Usługowa MA-We Małgorzata Wereszczyńska”. Wartość zadania
37 275,30 zł.

o

Przebudowa przejść dla pieszych w ramach projektu „Bądź bezpieczny na drodze – ochrona
uczestników ruchu drogowego w Gminie Mikołów” - podpisano umowę z Damianem
Gomoluch wspólnikiem Spółki „ENERGOBUD Spółka Jawna Gomoluch, Polak”. Wartość
zadania 184 500,00 zł.

o

Budowa sieci oświetlenia ulicznego na ul. Lema – podpisano umowę z przedsiębiorcą
Maciejem Rotyńskim będącym wspólnikiem spółki jawnej „ZRDiTZ ROMUS Jerzy Musiał,
Maciej Rotyński” z siedzibą w Katowicach. Wartość zadania wyniosła 18 269,98 zł.

o

Budowa doświetlenia parkingu przy ul. Krawczyka – podpisano umowę z przedsiębiorcą
Jakubem Rożek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „MEGAWAT Biuro
Inżynieryjno Projektowe Jakub Rożek”. Wartość zadania wyniosła 22 600,60 zł.

Inwestycje w trakcie realizacji 2018 – nadal
o

Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej w Mikołowie – podpisano umowę pomiędzy Gminą
Mikołów i Spółką Polska Grupa Górnicza S. A. działających wspólnie na podstawie
porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego, a wykonawcą
Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych S. A. na kwotę 1 448 970,22 zł.

o

System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum
Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego
pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym
dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa
– Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) -

podpisano umowę z Wykonawcami

zadania, którzy złożyli ofertę wspólną, tj. z SILESIA INVEST Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą
w Gliwicach oraz NOVUM STONE EXPERT Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach na
kwotę 6 846 882,41 zł.
o

Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórką i budową nowego
ogrodzenia – podpisano umowę z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych
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w Katowicach S. A. na kwotę 1 169 686,18 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę
110 949,63 zł.
o

Przebudowa ul. Kosów – podpisano umowę z przedsiębiorcami Grzegorzem Janikiem
i Mirosławem Michoń wspólnikami spółki cywilnej „COMPLEX” z siedzibą w Orzeszu na
kwotę 448 950,00 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 22 447,50 zł.

o

Słoneczna Gmina – budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Mikołów – podpisano umowę z Joanną Sekuła prowadzącą działalność gospodarczą
pod nazwą „JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła” na kwotę 4 081 189,07 zł. W roku 2018
wypłacono Wykonawcy za realizację danego zadania kwotę 2 636 679,92 zł.

Realizacja budżetu obywatelskiego w 2018 r.
Budżet obywatelski w Gminie Mikołów został wprowadzony po raz pierwszy w 2015 r., jako
odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, którzy postulowali, aby wprowadzić w mieście mechanizm
konsultacji społecznych pozwalający mieszkańcom na współdecydowanie o przeznaczeniu części
środków budżetu miasta. Od tej pory co roku regularnie w Gminie Mikołów jest przeprowadzana
procedura budżetu obywatelskiego i co roku przeznaczane jest na ten cel 1 mln złotych.
Budżet obywatelski 2018 był realizowany na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/623/2017
z dnia 25.04.2017 r. z dnia oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa nr 1251/133/16 z dnia
26.04.2017 r.
W 2018 r. realizowane były projekty z III edycji budżetu obywatelskiego, które były składane podczas
naboru w 2017 r i zostały wyłonione w głosowaniu w 2017 r.
Do budżetu obywatelskiego 2018 mieszkańcy zgłosili 41 projektów: 28 do puli lokalnej oraz 13 do
puli ogólnomiejskiej. Propozycje mieszkańców poddane były weryfikacji formalnej i merytorycznej
przez odpowiednie komórki organizacyjne Urzędu Miasta. Ostatecznie na liście projektów poddanych
pod głosowanie pojawiło się 25 projektów lokalnych oraz 12 projektów ogólnomiejskich. Po
przeprowadzeniu głosowania do realizacji wybrano 18 projektów: 1 projekt ogólnomiejski oraz
17 projektów lokalnych. Ponadto do puli projektów zwycięskich doszedł jeszcze 1 projekt – jako
„bonus” za frekwencję w okręgu Śmiłowice.
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Opisy zrealizowanych projektów budżetu obywatelskiego w 2018 roku
o

M/14/2017 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej

W ramach projektu zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ten
cel przekazano OSP 200 000 zł, zakupiony został samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu
z napędem 4x2 (zabudowa kontenerowa) ze zbiornikiem wody, dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mikołowie. Samochód będzie służył do wyjazdów ratowniczo-gaśniczych takich jak: likwidacja
pożarów i miejscowych zagrożeń oraz w ćwiczeniach i szkoleniach profilaktycznych.
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o

L1/2017 Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mikołowie

W ramach projektu przeznaczono 62 424,50 zł na zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego,
w skład którego wchodzi agregat hydrauliczny, rozpieracz ramieniowy, nożyce hydrauliczne, węże
hydrauliczne. Zestaw ratowniczy wykorzystuje się podczas akcji
w wypadkach drogowych, kolejowych, lotniczych, katastrofach budowlanych w celu uwalniania
rannych ludzi oraz zwierząt.
o

L 1/3/2017 „Wspólnie na Krawczyka XXI” – przygotowanie terenu, zakup i instalacja altany,
budowa mini sceny muzycznej przeznaczonej na cele społeczne

W ramach projektu rozbudowano infrastrukturę wokół Centrum Muzycznego Krawczyka XXI, które
jest „alternatywną sceną muzyczną miasta”. Zakupiono i zainstalowano drewnianą altanę oraz ławki
oraz zbudowano mini scenę muzyczną. Dzięki temu podniosła się atrakcyjność tego miejsca, powstało
miejsce spotkań mieszkańców, uczestników wydarzeń muzycznych i artystycznych oraz uczestników
Centrum Integracji Społecznej.
o

L 2/1/2017 Modernizacja placu zabaw – ETAP I

Projekt dotyczył modernizacji istniejącego placu zabaw na os. A. Mickiewicza. Plac zabaw
doposażono w huśtawkę typu „bocianie gniazdo”, „grzybki” oraz huśtawkę – równoważnię, typu
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„konik”. Ponadto wykonano powierzchnię poliuretanową. Inwestycję wykonała firma „JOKO Jolanta
Kozłowska”, całkowity koszt to 46 740 zł.
o

L 3/1/2017 Siłownia na świeżym powietrzu

W ramach projektu powstała siłownia na świeżym powietrzu przy ul. Stolarskiej. W ramach
zamówienia wykonano także obiekty małej architektury oraz ogrodzenie. Całość wykonała spółka
cywilna „PT s. c. Ignaciuk, Dąbrowski” za kwotę 39 064,80 zł.

o

L 4/1/2017 Budowa chodnika wzdłuż bloków Stara Droga

W ramach projektu wybudowano chodnik wzdłuż bloków przy ul. Stara Droga 2A-2D. Zadanie
wykonała „Firma Handlowo-Usługowa MA-We Małgorzata Wereszczyńska” za kwotę 37 275,30 zł.
o

L 4/2/2017 „Na Wymyślance ćwiczymy- stresy przegonimy”

W ramach projektu na działce rekreacyjnej na tzw. „Wymyślance” odbywały się bezpłatne plenerowe
zajęcia fitness dla mieszkańców. Zajęcia odbywające

się regularnie w okresie IV-V 2018 r.

obejmowały m. in. elementy zajęć jogi, pilatesu, zumby i prowadzone były przez profesjonalnych
instruktorów. Projekt był realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
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o

L 5/1/2017 Razem ćwiczymy umysł i ciało! – siłownia zewnętrzna wraz ze stołem do gry
w szachy przy placu zabaw na osiedlu Słowackiego

Projekt obejmował rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy istniejącym placu zabaw
i boisku ORLIK na osiedlu Słowackiego. W ramach projektu powstała siłownia zewnętrzna wraz
z urządzeniem dla osób niepełnosprawnych, stół do gry w szachy oraz drewniana altana. Inwestycję
wykonała firma MAGIC GARDEN Sp. z o. o. Wartość umowy 72 570 zł.
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o

L 6/2/2017 Gniotek Sport Park Etap II

W ramach projektu na istniejącym terenie Gniotek Sport Park wykonano tor do jazdy na rowerze typu
pumptrack z nawierzchnią asfaltową. Inwestycje wykonała firma VELO PROJEKT Sp. z o. o.
Wartość umowy 73 000 zł.

o

L 7/1/2017 Plac na Klonowej ETAP II: zestaw do kalisteniki, piłkarzyki, chodniki

Projekt zakładał budowę: solidnego, betonowego stołu do gry w piłkarzyki, strefy gimnastyki dla
młodzieży i dorosłych na nawierzchni syntetycznej (street workout / kalistenika), młodzieżowej ławki
oraz około 100 m² chodników, a także nasadzenie drzew dających cień. Inwestycję wykonała firma
„JOKO Jolanta Kozłowska”.
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o

L 8/1/2017 Reta rowerem

W ramach projektu ustawiono drewnianą zadaszoną wiatę jako Miejsce Odpoczynku Rowerzystów
wraz ze stojakami rowerowymi. Ponadto wykonano tor do jazdy na rowerze z kładek najazdowych
oraz zakupiono kaski rowerowe i kamizelki odblaskowe dla dzieci. Tor do jazdy wykonała firma
„TECHRAMPS Piotr Nowak” w ramach umowy o wartości 17 097,00 zł.
o

L 9/1/2017 Rekreacja pod chmurką – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy siłowni pod
chmurką

W ramach projektu rozbudowano infrastrukturę przy siłowni zewnętrznej przy sołtysówce w Borowej
Wsi - elementy małej architektury: ławeczki, kosze, zieleń
o

L 0/1/2017 Zakup namiotów biesiadnych z wyposażeniem

W ramach projektu zakupiono dwa namioty biesiadne wyposażone w ławo-stoły oraz oświetlenie na
potrzeby organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych w sołectwie Śmiłowice.
o

L 10/2/2017 Poprawa jakości pracy nauczycieli i uczniów w Szkole Podstawowej nr 8
w Paniowach

W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy z monitorami na potrzeby szkoły w Paniowach.
o

L 11/1/2017 Sport i wypoczynek w Mokierskim Parku – montaż siłowni i ławek parkowych

W ramach projektu zamontowano siłownię na wolnym powietrzu w zabytkowym Mokierskim Parku
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycję wykonała firma Herkules Sp. z o. o. Wartość umowy:
61 217 zł.
o

L 12/1/2017 Festyn integracyjny dla mieszkańców Śmiłowic z okazji Jubileuszu 90-lecia OSP
w Śmiłowicach oraz zakup na potrzeby Śmiłowic namiotu, stołów, ławek, warnika do wody,
termosu na płyny oraz statywu teleskopowego z naświetlaczami LED. W ramach projektu
zorganizowano uroczysty festyn w Śmiłowicach mający na celu integrację lokalnej
społeczności.

o

L 13/1/2017 Wiata biesiadna Kamionka 2018
Realizację projektu ze względu na problemy z wyłonieniem wykonawcy przesunięto na rok

2019 r.
o

L 14/2/2017 Strefa Rodziny – rozbudowa placu zabaw oraz doposażenie strefy rekreacyjnej
elementami małej architektury, tj. ławki, kosze i stojak na rowery.

Projekt obejmował rozbudowę placu zabaw i strefy rekreacyjnej w Bujakowie. Zamontowano zestaw
zabawowy ze zjeżdżalnią, podestami, pomostami, ścianą wspinaczkową linową, ścianą wspinaczkową
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z oponami, przeszkodami do wspinania, piaskownicę oraz ławki, kosze, stojaki na rowery. Inwestycję
wykonało przedsiębiorstwo „Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK Kazimierz
Doleciński”. Wartość umowy: 48 954,00 zł

o

L 12/2/2017 Rozbudowa placu zabaw przy ul. Reta Śmiłowicka (działka numer 218/10)

Projekt obejmował rozbudowę placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Reta Śmiłowicka o nowe
urządzenia zabawowe (słup wspinaczkowy, huśtawka dźwigniowa, sprężynowce).

Zadania z zakresu utrzymania infrastruktury w 2018
o

Remonty nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Mikołów – podpisano umowę
z Wojewódzkim

Przedsiębiorstwem

Robót

Drogowych

z

siedzibą

w

Katowicach.

Wartość zadania wyniosła 499 979,04 zł.
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o

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów
w latach 2016-2018 oraz wprowadzanie zmian w istniejącej organizacji ruchu wraz
z opracowaniem wymaganych projektów – podpisano umowę z firmą FENIX Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie. Wartość zadania wyniosła 427 534,25 zł.

o

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XXVI/578/2017 z dnia 14.02.2017 r.
z okresem obowiązywania dopłat od 01.03.2017 do 28.02.2018 r., Uchwałą Rady Miejskiej
Mikołowa nr XXXIX/741/2018 z dnia 20.02.2018 r. z okresem obowiązywania dopłat od
01.03.2018 do 22.05.2018 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa nr XLIII/787/2018
z dnia 22.05.2018 r. z okresem obowiązywania dopłaty od 23.05.2018 do 31.12.2018 na
dopłaty do 1 m3 wody doprowadzonej do gospodarstw domowych oraz na dopłaty do 1 m3
odprowadzanych ścieków wynikające z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
Gminy Mikołów wydatkowano kwotę 7 978 589,85 zł.

o

Zakup energii wraz z dystrybucją na potrzeby oświetlenia ulicznego - wydatkowano kwotę
1 132 602,81 zł.

o

Eksploatacja oświetlenia ulicznego – wydatkowano kwotę 604 383,74 zł.

Oprócz wyżej wymienionych inwestycji, na terenie całej Gminy prowadzone były prace związane
z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Wykonano szereg robót polegających na równaniu dróg,
czyszczeniu rowów, wykonywania przepustów na drogach gminnych. W minionym roku rozpoczęto
wykonanie kilku projektów dotyczących przebudowy dróg wraz z oświetleniem ulicznym, które
Gmina chce sfinansować w najbliższych latach.
Rok 2018 zdecydowanie możemy określić Rokiem Wielkich Inwestycji. Mimo różnych trudności
udało się zrealizować wiele dobrego dla mieszkańców naszej Gminy. Każda z wykonanych inwestycji
kosztowała wiele pracy, zarówno pracowników Urzędu, Radnych, Sołtysów, Wykonawców oraz
instytucji współpracujących.
Informacja o stanie mienia komunalnego – Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o.
Całkowita wartość aktywów Spółki, stanowiąca sumę bilansową na dzień 31 grudnia 2018 roku
wynosiła 369 479 859,83 zł na co składają się:
o

aktywa trwałe: 343 681 677,12 zł (obejmują rzeczowe aktywa trwałe o wartości
338 063 764,65 zł, wartości niematerialne i prawne w kwocie 1 835 579,77 zł, inwestycje
długoterminowe w kwocie 2 663 782,72 zł oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
wynoszące 1 118 549,98 zł,
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o

aktywa obrotowe: 25 798 182,71 zł (obejmują zapasy o wartości 1 622 008,23 zł, należności
krótkoterminowe w kwocie 8 153 867,80 zł, inwestycje krótkoterminowe w kwocie
14 401 793,87 zł, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszące 1 620 512,71 zł.

Kapitał zakładowy Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił
87 277 000,00 zł i dzielił się na 174.554 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, a kapitał
zapasowy 11 878 005,51 zł.
Gospodarka odpadami
W 2018 roku świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obszaru Gminy
Mikołów było realizowane przez konsorcjum firm wyłonione w drodze przetargu: Remondis Górny
Śląsk Sp. z o. o. ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda Śląska; KOMART” Sp. z o. o. ul. Szpitalna 7,
44-194 Knurów, w imieniu których działał Remondis Górny Śląsk Sp. z o. o. ul. Piotra Skargi 87,
41-706 Ruda Śląska. Łącznie z terenu Gminy Mikołów w 2018 r. odebrano 18 809,094 Mg, w tym
8 301,774 Mg odpadów zbieranych selektywnie.
Wyszczególnienie

L.p.

Ilość w Mg

1.

Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)

2.

Odpady zebrane i odebrane selektywnie
OGÓŁEM:

udział %

10 507,320

55,9

8 301,774

44,1

18 809,094

100 %

Gmina Mikołów należy do III Regionu gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK) i w ramach tego
regionu odpady zmieszane były kierowane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych

(RIPOK

-

MBP)

w

Knurowie

przy

ul.

Szybowej

44,

którą

zarządza

KOMART Sp. z o. o. ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów. Natomiast odpady zielone były przekazywane
do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów (RIPOK-OZiB): w Żorach
przy ul. Rycerskiej 101 zarządzanej przez „BEST – EKO” Sp. z o.o. ul. Gwarków 1, 44-240 Żory,
w Knurowie przy ul. Szybowej 44, którą zarządza KOMART Sp. z o. o. ul. Szpitalna 7, 44-194
Knurów oraz w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Dębina 36, którą zarządza COFINCO POLAND Sp. z o.o.,
ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice. Pozostałe odpady zbierane selektywnie były kierowane do innych
instalacji zlokalizowanych w obrębie regionu III lub poza nim.
Priorytetowym zadaniem Gminy jest osiągnięcie wymaganych przepisami prawa poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, tworzyw
sztucznych, metali i szkła oraz odpadów remontowo – budowlanych, a także poziomu ograniczenia
składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W 2018 r. Gmina osiągnęła
wszystkie wymagane poziomy.
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Celem osiągnięcia poziomów Gmina prowadziła szereg działań związanych z właściwą selekcją
odpadów przez mieszkańców oraz ograniczania ilości wytwarzanych odpadów. Utworzona specjalna
strona

internetowa

poświęcona

odpadom

komunalnym

na

terenie

Gminy

Mikołów

http://odpady.mikolow.eu była na bieżąco aktualizowana w zakresie niezbędnych informacji dla
mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.
Były prowadzone edukacje ekologiczne w zainteresowanych przedszkolach. Głównym tematem
pogadanek dla dzieci była segregacja odpadów komunalnych. Pogadanki dla dzieci miały na celu
propagowanie świadomości ekologicznej oraz segregacji odpadów wśród najmłodszych mieszkańców
Mikołowa. Podczas zajęć przedszkolaki poznawały zasady segregacji odpadów nie tylko od strony
teoretycznej, ale i praktycznej. Akcje edukacyjne były przeprowadzone również w szkołach
podstawowych, które miały na celu uświadomienie młodzieży w jaki sposób ograniczać ilość
wytwarzanych odpadów oraz jak prawidłowo segregować odpady. Prowadzono akcje promujące
selektywną zbiórkę odpadów podczas różnego rodzaju imprez, mające na celu kształtowanie
świadomości mieszkańców z naciskiem na problem opakowań, uświadomienie problemu nadmiernego
wytwarzania odpadów oraz zbierania surowców wtórnych. Każdy uczestnik mógł wziąć udział
w konkursie z nagrodami i sprawdzić swoją wiedzę w zakresie segregacji odpadów, dodatkowo każdy
z mieszkańców otrzymał ulotkę informującą o prawidłowym gospodarowaniu odpadów. W ramach
kampanii edukacyjnej została przekazana mieszkańcom ulotka "Porady na odpady" w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami. Ulotka zawierała informację o segregacji odpadów oraz
o zapobieganiu powstawaniu odpadów. Na ulotce została również zamieszczona informacja
o prowadzonej przez szkoły zbiórce makulatury oraz akcji "Zamień elektroodpady na roślinę."
Zorganizowano akcję sprzątanie świata z okazji „Światowego Dnia Ziemi”, w którą zaangażowani
byli mieszkańcy oraz dzieci i młodzież ze szkół. Przeprowadzono akcję „Zbiórka elektroodpadów za
roślinkę” we współpracy z firmą Remondis Górny Śląsk Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej. Każdy
mieszkaniec

Mikołowa

miał

możliwość

przyniesienia

zużytego

sprzętu

elektrycznego

i elektronicznego, a w zamian otrzymał sadzonki kwiatów ozdobnych. W centrum miasta na Placu
750 lecia ustawiono kontener na elektroodpady, do którego można wrzucać zużyte baterie, żarówki,
płyty CD/DVD, telefony, ładowarki itp. Kontener służy do promowania idei recyklingu odpadów oraz
ma przypominać, że odpady te są niebezpieczne dla środowiska.
Zieleń miejska
Rola zieleni w środowisku miejskim jest ogromna. Drzewa i krzewy pełnią w środowisku wiele
ważnych funkcji m. in. produkcja tlenu, fitoremediacja, poprawa warunków mikro-klimatycznych. Ze
względu na ten fakt oraz z uwagi na dbałość o estetykę terenów miejskich i zwiększenie dostępności
różnego rodzaju miejsc sprzyjających rekreacji tylko w 2018 r. (poza bieżącą pielęgnacją zieleni,

36

w tym sezonowymi nasadzeniami roślin jednorocznych w donicach i kwietnikach) zrealizowano
w Mikołowie następujące zadania z zakresu terenów zieleni urządzonej:
o

Rewitalizacja Placu Karpeckiego – odtworzono fontannę, wykonano ścieżki, trawnik z rolki
i nasadzenia zieleni niskiej,

o

Założenie zieleńca miejskiego przy ul. dra. Tadeusza Więcka (dawna ul. Rajcy) - przy
zachowaniu istniejącego starodrzewu stworzono nowy układ komunikacyjny w postaci
ścieżek z kostki brukowej, wykonano nasadzenia z krzewów liściastych oraz iglastych, bylin
i traw. Centralną część założenia zajmuje trawnik z rolki oraz stalowa ławka o falistym
kształcie,

o

Budowa pasażu zieleni ul. Miarki – obsadzono łącznie pas ok. 365 mb wzdłuż ulicy,

o

Nowe zagospodarowanie terenu przy tzw. „Białym Domku” - założono nowe rabaty, trawnik
z rolki, wykonano opaski wokół budynku, ścieżkę do altany oraz zainstalowano elementy
małej architektury: kosze na śmieci, drewniane ławki i donice,

o

Założenie skweru na ul. Okrzei przy Starym Kościele w miejscu wyburzonych budynków,

o

Założenie nowych rabat w różnych lokalizacjach miasta np. na ul. Krakowskiej, Pl. 750 lecia,
ul. Wojciecha.

Łącznie posadzono 2570 szt. drzew i krzewów.
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V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
A. Strategia rozwoju
W roku 2018 Gmina Mikołów aktywnie uczestniczyła w pozyskiwaniu środków finansowych ze
źródeł zewnętrznych (chronologicznie):
W dniu 17.01. 2018 r. otrzymaliśmy informację, iż wniosek na dofinansowanie rewitalizacji centrum
miasta

przeszedł pozytywnie ocenę i decyzją Zarządu Województwa Śląskiego otrzymał

dofinansowanie w wysokości 6 285 848,03 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada przebudowę 5 kamienic -Rynek 2, Wojciecha 14,
J. Pawła II 2, 4, 6.
W dniu 15 lutego br. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu budowy siłowni
zewnętrznych w ramach rządowego Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA).
W marcu złożyliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wniosek o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. W dniu 23 kwietnia br.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Gminie Mikołów
bezzwrotną dotację w kwocie 220 000,00 zł na wymianę źródeł ciepła opalanych paliwem stałym
(osoby fizyczne).
W

marcu

wystąpiliśmy do Górnośląsko-Zagłębiowskiej

Metropolii w ramach Programu

Metropolitalny Fundusz Solidarności o dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Dzieńdziela (od
ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie”. W kwietniu otrzymaliśmy 2 000 000,00 zł
bezzwrotnej dotacji.
W kwietniu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu „Przebudowa ul. Dzieńdziela (od
ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie” w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz
konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej.
W dniu 26 kwietnia 2018 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu „Usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Mikołów - etap III z Wojewódzkiego Funduszu Ochronny
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Koszt zadania 9 353,20 zł. Zadanie w 100%
dofinansowane zostanie ze środków Funduszu. W dniu 13 lipca 2018 r. otrzymaliśmy dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochronny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W dniu 9 maja br. otrzymaliśmy dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa jakości powietrza
atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60” (4.3 RPO
WSL 2014-2020). Wartość całkowita projektu: 1 081 776,33 zł, w tym kwota dofinansowania
843 573,79 zł oraz dla projektu pn. „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów
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etap II - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta” (budynki Prusa 5 a-b,
c-f, Mickiewicza 24) (4.3 RPO WSL 2014-2020). Wartość całkowita projektu: 3 788 055,67 zł w tym
kwota dofinansowania 3 598 652,87 zł.
Otrzymaliśmy również dofinansowanie dla projektu pn. „System transportu niskoemisyjnego na
terenie Gminy Mikołów- budowa centrum Przesiadkowego” (4.3 RPO WSL 2014-2020). Wartość
całkowita projektu: 13 788 958,57 zł w tym kwota dofinansowania: 13 080 235,77 zł.
W dniu 28 września 2018 r. wystąpiliśmy o dofinansowanie dla projektu przebudowy budynku
mieszkalnego przy ul. Katowickiej 5 w ramach programu finansowego wsparcia na tworzenie lokali
z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W dniu 28 grudnia 2018 r. Bank Gospodarstwa
Krajowego dofinansował dotacją inwestycję przebudowy budynku przy ul. Katowickiej 5 w ramach
programu finansowego wsparcia na tworzenie lokali. Łączne koszty przedsięwzięcia wynosi:
1 231 367,57 zł, w tym wsparcie finansowe: 481 526,28 zł.
W roku 2018 aplikowaliśmy o środki w 6 konkursach, z czego 4 zakończyliśmy pozytywnym
rozstrzygnięciem zakończonym przyznaniem środków w wysokości 2 710 879,48 zł. Z aplikacji z lat
poprzednich rozstrzygnięto w roku 2018 4 konkursy. Wszystkie projektu otrzymały dofinansowanie
w wysokości łącznej: 23 808 310, 46 zł.
W roku 2018 z wykorzystaniem środków zewnętrznych realizowaliśmy łącznie 9 projektów.

B. Ład przestrzenny
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
W Mikołowie pokrycie planami miejscowymi wynosi ok. 99% powierzchni miasta. Obowiązuje 100
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z czego największe powierzchniowo tereny
pokryte są planami miejscowymi z lat 2004-2005. Pozostałe plany miejscowe – obejmujące
stosunkowo niewielkie w skali miasta tereny uchwalane były w kolejnych latach, jako zmiany
fragmentów wcześniej uchwalonych planów „dzielnic”.
W związku z wieloma istotnymi zmianami prawnymi na przestrzeni lat, pojawieniem się nowych,
możliwości technicznych sporządzania planów (cyfryzacji zasobów geodezyjnych, GIS-u, Google
Maps, Street View, etc.), jak również w związku z nagromadzeniem bardzo licznych (ponad 1000-ca)
wniosków o zmiany planów składanych przez mieszkańców i inwestorów, podjęto decyzję
o sporządzeniu nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego
miasta.
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W tym celu Rada Miejska Mikołowa podjęła 10 uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów
miejscowych w obszarze „planistycznych dzielnic” miasta, powtarzając podział istniejący w obecnych
„dużych” planach miasta. Do końca 2018 r. znajdowały się one na rożnych etapach sporządzania:
o

obszar zawarty w granicach pomiędzy ul. Podleską, ul. Beskidzką, ul. Krakowską, granicą
miasta - tzw. Gniotek (procedura sporządzania projektu została zakończona),

o

obszar zawarty pomiędzy ul. Podleską, ul. Beskidzką, torami PKP, Potokiem Jamna i granicą
miasta - dzielnica Kamionka (projekt w trakcie opiniowania i uzgadniania),

o

obszar zawarty pomiędzy ul. Cieszyńską, torami PKP, Potokiem Jamna, granicą miasta,
ul. Jesionową i ul. Gliwicką, tzw. Reta, Reta Śmiłowicka (projekt przygotowywany do
procedury opiniowania i uzgadniania)

o

obszar zawarty pomiędzy ul. Gliwicką, ul. Łączną, ul. Cieszyńską, ul. Wojska Polskiego,
tzw. Goj (projekt w trakcie sporządzania),

o

obszar zawarty pomiędzy ul. Krakowską, ul. Bielską, ul. Pszczyńską, i granicą miasta
tzw. Gronie,

o

obszar zawarty pomiędzy ul. Pogodną, ul. Gliwicką, ul. Przelotową, Potokiem Jasienica
i granicą miasta - sołectwo Borowa Wieś ,

o

obszar zawarty pomiędzy ul. Cieszyńską, ul. Beskidzką, ul. Bielską, ul. Pszczyńską
tzw. Centrum,

o

obszar zawarty pomiędzy ul. Lipcową, ul. Wojska Polskiego, ul. Górną, ul. Grudniową,
ul. Mokierską, sołectwem Bujaków i granicą miasta - sołectwo Mokre,

o

obszar zawarty pomiędzy Potokiem Jasienica, ul. Przelotową, ul. Gliwicką, ul. Pogodną,
ul. Jesionową, ul. Gliwicką, ul. Łączną, ul. Wojska Polskiego, ul. Zamkową, ul. Grudniową,
ul. Mokierską i granicą miasta - sołectwo Paniowy,

o

obszar zawarty pomiędzy Potokiem Jasienica, a granicą miasta - sołectwo Bujaków.

Poza w/w „dużymi” planami obejmującymi obszary całych dzielnic, sołectw, sporządzane są także
sporadycznie niewielkie plany, w ramach których dokonuje się przeznaczenia terenów na cele
publiczne czy też na cele inwestycyjne. W 2018 r. podjęto 2 uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
małych planów tj:
o

uchwała Nr XLV/811/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej w Mikołowie, (celem sporządzenia planu
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jest ustalenie przeznaczenia terenu głównie pod usługi oświaty - projekt przygotowywany do
procedury opiniowania i uzgadniania),
o

uchwała Nr XLIV/802/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w rejonie ulicy Rybnickiej w Mikołowie (celem sporządzenia planu jest ustalenie
przeznaczenia terenu pod zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną - projekt
w trakcie sporządzania).

Ponadto w roku 2018 uchwalono 1 plan miejscowy i 1 zmianę Studium, dla których uchwały
o przystąpieniu podjęte były w latach wcześniejszych.
o

uchwała Nr XXXVIII/737/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla
obszaru położonego przy ul. Reta Śmiłowicka,

o

uchwała Nr XLII/774/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Mikołowa”.

C. Zasoby materialne gminy
Zasady polityki czynszowej
Wysokość czynszu za lokale mieszkalne w gminnym zasobie mieszkaniowym jest ustalana
zarządzeniem Burmistrza Miasta, na podstawie zasad polityki czynszowej przyjętych w wieloletnim
programie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym.
Stawka bazowa czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu w gminnym zasobie mieszkaniowym
może być obniżana.
Czynniki obniżające stawkę bazową to:
o

brak ocieplenia,

o

brak łazienki,

o

braku wc w mieszkaniu,

o

wspólna kuchnia dla kilku lokali mieszkalnych,

o

brak centralnego ogrzewania,

o

brak gazu.
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Czynniki obniżające nie dotyczą lokali socjalnych i tymczasowych.
Zakłada się, że wysokość stawki bazowej czynszu w lokalach gminnych będzie wzrastała raz do roku
po przeprowadzonej analizie kosztów utrzymania budynków. Do analizy będą uwzględniane bieżące
koszty eksploatacyjne, nakłady inwestycyjne i koszty remontów kapitalnych. Podwyżka stawki
bazowej czynszu w danym roku nie może być większa niż 0,60 zł do poprzedniej stawki bazowej.
Dla budynków nowo wybudowanych Burmistrz Miasta określi odrębną stawkę czynszu nie
przekraczającą 3% wartości odtworzeniowej.
Poza wprowadzeniem obniżek czynszu lokatorzy spełniający kryteria ustawy z dnia 21 czerwca 2001
roku o dodatkach mieszkaniowych mają możliwość ubiegania się o dotację udzielaną przez Gminę.
Jest to kolejne narzędzie pomocy ubogim mieszkańcom w obniżaniu kosztów utrzymania mieszkań.

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego
Sprzedaż lokali - 2018
W 2018 roku sprzedaż lokali z komunalnego zasobu gminy Mikołów odbywała się w oparciu
o „Wieloletni program gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym Gminy Mikołów na lata
2018 – 2022”, przyjęty Uchwałą nr XXXV/676/2017 Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 24
października 2017 roku. Zgodnie z zapisami „Wieloletniego programu …”, sprzedażą objęte są –
podobnie jak w latach poprzednich – lokale

gminne w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Nabywcą lokalu może być aktualny jego najemca, mający ważną umowę najmu, nieposiadający
zaległości finansowych względem gminy, po złożeniu wniosku o wykup. Procedura wykupu lokalu
oparta jest na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie
o własności lokali. Nabywającemu przysługuje bonifikata liczona w oparciu o Uchwałę Rady
Miejskiej Mikołowa Nr IX/171/2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat
od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego. Wycenę lokalu
sporządza biegły rzeczoznawca i na tej podstawie, w połączeniu z danymi uzyskanymi z Referatu
Lokalowego i Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta, dotyczącymi okresu zamieszkania
w gminnym zasobie mieszkaniowym, zostaje wyliczona bonifikata. Bonifikata podzielona jest na dwa
składniki:
o

bonifikatę stałą w wysokości 20% wartości lokalu oraz od 2019 roku wartości gruntu;

o

bonifikatę zmienną - 2% za każdy kolejny pełny rok zamieszkania w gminnym zasobie
mieszkaniowym Gminy Mikołów.
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Łączna wartość obydwu bonifikat nie może być wyższa niż 85 % wartości lokalu oraz gruntu. Wpłatę
całości kwot nabywca dokonuje przed podpisaniem aktu notarialnego. Warunkiem przystąpienia do
aktu notarialnego jest przedstawienie dowodu wpłaty.
Po zaakceptowaniu wyliczeń dotyczących wartości lokalu oraz gruntu przez nabywającego,
sporządzony zostaje protokół uzgodnień (rokowań) podpisany przez przedstawiciela Gminy oraz
nabywcę, następnie - po wpłaceniu całości wyliczonych kwot (mieszkanie + grunt) następuje
podpisanie aktu notarialnego.
Z uwagi na duże zainteresowanie wykupem lokali, w tym również z budynków niebędących
wspólnotami mieszkaniowymi, stworzono możliwość zamiany mieszkania z budynku, w którym nie
ma możliwości wykupu do mieszkania w budynku wspólnoty mieszkaniowej, a następnie jego wykup.
W tym przypadku następuje połączenie ilości lat zamieszkania, co skutkuje wyższą bonifikatą.
W 2018 roku sprzedano 31 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.504,27 m2.
Z tytułu sprzedaży gmina uzyskała 946973,15 złotych dochodu. Średnia bonifikata – 76,65%.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Mikołów
Gminny Program Opieki nad Zabytkami przygotowywany jest dla określenia problematyki ochrony
dziedzictwa kulturowego Gminy Mikołów. Celem tego dokumentu, sporządzanego na okres 4 lat, jest
przyjęcie głównych kierunków i działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami na terenie gminy.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami sporządzany jest przez Burmistrza, a następnie po uzyskaniu
opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest przyjmowany przez Radę Miasta uchwałą.
Programy sporządzane w następnych latach powinny uwzględniać pojawiające się nowe akty prawne
i administracyjne, uwarunkowania społeczne, gospodarcze i kulturowe. Dokumenty te powinny być
uaktualniane w oparciu o najnowsze badania naukowe, a kryteria oceny tychże zabytków i aktualnego
stanu zachowania zasobu gminnego powinny być odzwierciedleniem faktycznego stanu dziedzictwa
kulturowego. Owocem prowadzonej okresowej oceny efektów wdrażania obowiązującego programu
winna być coraz lepsza kondycja stanu zachowania zabytkowych zasobów i wzrastająca wiedza
społeczeństwa Mikołowa na temat własnej tradycji i sposobów jej kultywowania.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami jest dokumentem uzupełniającym dotychczas przyjęte akty
prawa miejscowego, jednocześnie aktem prawa miejscowego nie będąc. Określa on działania
organizacyjne, finansowe i upowszechniające wiedzę o zabytkach oraz sposoby ich realizacji.
Wyszczególnione w programie działania ukierunkowane są na poprawę stanu zabytków, ich
rewaloryzację oraz zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców i turystów, co winno skutkować
pogłębieniem świadomości tożsamości i identyfikacji z miejscem urodzenia i zamieszkania.
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Głównym beneficjentem działań podjętych w oparciu o wytyczne Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami Gminy Mikołów jest lokalna społeczność. Dotyczy to zarówno właścicieli i użytkowników
obiektów zabytkowych oraz mieszkańców.
Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami ma rozwijać w lokalnej
społeczności świadomość wspólnoty kulturowej, roli i znaczenia lokalnych wartości i wspólnych
korzeni. W 2018 roku stwierdzono konieczność aktualizacji opracowań konserwatorskich
sporządzanych w poprzednich latach oraz konieczność inwentaryzacji zasobu substancji zabytkowej
na terenie gminy. Na to zadanie ujęto w budżecie na rok 2019 kwotę 30.000 zł. Efektem tych prac
będzie aktualizacja oraz wykonanie nowych kart adresowych zabytków będących podstawą założenia
Gminnej Ewidencji Zabytków. Karty adresowe najbardziej wartościowych zabytków będą poszerzone
o tzw. karty rewaloryzacyjne ukazujące konkretne działania jakie należy podjąć na najcenniejszych
mikołowskich zabytkach.
Formy i sposób ochrony zabytków na terenie gminy
Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zabytków formami ochrony są:
o

wpis do rejestru zabytków;

o

wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa;

o

uznanie za pomnik historii;

o

utworzenie parku kulturowego;

o

ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Na obszarze Gminy Mikołów funkcjonują dwie z ww. form ochrony, tj. wpis do rejestru zabytków
i ustalenia ochrony w planach zagospodarowania przestrzennego.
Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków
Na terenie Gminy Mikołów znajduje się 28 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
w tym 1 strefa urbanistyczna oraz 1 kompozycja zieleni oraz dodatkowo 1 stanowisko archeologiczne.
Są to najcenniejsze elementy krajobrazu kulturowego miasta. Obiekty te są objęte rygorami prawnymi
wynikającymi z treści zapisów ustaw i rozporządzeń o ochronie zabytków. Wszelkie działania
podejmowane przy tych obiektach wymagają uzyskania pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
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Gminna Ewidencja Zabytków
Do zadań własnych samorządu lokalnego należy ochrona zabytków, które znajdują się na terenie
Gminy. Do obowiązków nałożonych na gminę przez ustawę o ochronie zabytków, wyszczególnionych
w art.4, należy: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających
trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie”, „ zapobieganie zagrożeniom
mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”, „kontrolę stanu zachowania
i przeznaczenia zabytków”, „uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”. Zadania te wypełniane będą zgodnie
z wytycznymi Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami a podstawą do opracowania tego
dokumentu jest Gminna Ewidencja Zabytków jak wynika z art. 21 ustawy o ochronie zabytków.
Obecnie obowiązek ten wypełniany jest w oparciu o listę obiektów wskazanych do ujęcia w Gminnej
Ewidencji Zabytków przekazaną przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na liście
tej obecnie znajdują się 402 budynki i założenia przestrzenne, kilkadziesiąt stanowisk
archeologicznych oraz schrony bojowe z czasów II wojny światowej.
W ramach realizacji zadań ochrony zabytków na terenie Gminy Mikołów, w 2018 roku udzielono
dotacji na prace konserwatorskie dla następujących obiektów:
o

prace konserwatorskie kamiennych detali architektonicznych oraz schodów wejściowych
kościoła parafialnego św. Jana w kwocie 40 000 zł,

o

prace konserwatorskie drzwi wejściowych do kościoła parafialnego św. Jana w kwocie
15 000 zł.

D. Infrastruktura komunalna
Komunikacja Publiczna
Gmina realizuje ustawowy obowiązek poprzez zapewnienie komunikacji miejskiej dla swoich
mieszkańców.
Do końca grudnia 2018 r. na podstawie Porozumienia Międzygminnego organizatorem komunikacji
miejskiej było miasto Tychy, w którego imieniu działał Miejski Zarząd Komunikacji Miejskiej.
Ponadto zgodnie z podpisaną umową z Województwem Śląskim Gmina również była obsługiwana
przez linie Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Katowicach. Łącznie wykonano 1 877 174
wozokilometrów na terenie Gminy. Gmina była obsługiwana przez 27 linii autobusowych, w tym
4 linie gminne. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 156 szt. przystanków komunikacyjnych,
w tym 81 z wiatami przystankowymi.
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Dzięki przystąpieniu gminy do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mieszkańcy mogą
korzystać ze wspólnego biletu uprawniającego do przejazdów wszystkimi liniami autobusowymi,
tramwajowymi i trolejbusowymi obsługiwanymi przez dotychczasowych przewoźników tj. MZK
Tychy i KZK Katowice. Dodatkowo dzieci i młodzież do 16 roku życia mieszkające na terenie miast
należących do Metropolii korzystają z komunikacji bezpłatnie na podstawie ulgi zakodowanej na
karcie ŚKUP.
Od stycznia 2019 roku zadanie organizowania publicznego transportu przejęła Metropolia, w imieniu
której działa Zarząd Transportu Metropolitalnego.
Działalność Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o.
Zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Mikołowa w wodę, odbiór
i oczyszczanie ścieków oraz wytwarzania i dystrybucji ciepła wykonuje w ramach podstawowej
działalności Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o., będąca w 100% własnością Gminy Mikołów.
Działalność Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. z zakresu gospodarki wodno – ściekowej odbywa
się na podstawie wydanego przez Burmistrza Mikołowa zezwolenia z dnia 10 czerwca 2003 roku
(decyzja nr 6431/503/2003).
W zakresie produkcji i dystrybucji ciepła Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. posiada niezbędne
koncesje do prowadzenia powyższej działalności wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 25 września 1998 roku.
Woda
W 2018 roku woda dostarczana była do mieszkańców z magistral Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S. A. w Katowicach oraz z własnego ujęcia wody podziemnej czwartorzędowej –
Rusinów, położonego w sołectwie Śmiłowice.
Łącznie w 2018 roku sprzedano 1 751 644,18 m³ wody. Długość sieci wodociągowej na koniec roku
wynosiła ok. 259 km oraz 191 km przyłączy wodociągowych, z której to korzystało 8778 odbiorców
indywidualnych i podmiotów gospodarczych (wg stanu punktów – wodomierzy głównych).
W celu poprawy jakości dostarczanej wody oraz ograniczeniu strat na jej przesyle, w 2018 roku
Spółka zmodernizowała ponad 5,5 km sieci wodociągowej oraz rozbudowała system monitoringu sieci
o kolejne punkty pomiarowe, o łącznej sumie nakładów inwestycyjnych na poziomie 3,5 mln zł netto.
Kanalizacja
Sieć kanalizacyjna obejmuje Centrum miasta Mikołów, a także dzielnicę Kamionka, sołectwa
Śmiłowice, Paniowy, Borowa Wieś, Bujaków, Mokre oraz dzielnice zwyczajowo nazywane Gniotek,
Reta, Goj, Nowy Świat. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzone są kanalizacją do oczyszczalni
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ścieków „CENTRUM”. W 2018 roku odebrano i oczyszczono 1 345 632 m³ ścieków (w tym
5 368 m3 ścieków dowiezionych do oczyszczalni taborem asenizacyjnym). Długość sieci
kanalizacyjnej na koniec roku wynosiła:
o

209,8 km kolektorów kanalizacji sanitarnej,

o

29 km kolektorów kanalizacji ogólnospławnej,

o

72,2 km sieci kanalizacji deszczowej.

Na dzień 31.12.2018 r. podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w Mikołowie było 7005
gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych. Stopień skanalizowania aglomeracji
Mikołów wyniósł 98%.
W 2018 roku Spółka zrealizowała I etap modernizacji oczyszczalni ścieków Centrum w ramach
inwestycji pn. „Przebudowa /modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz
z budową systemu przeróbki osadów ściekowych”. Modernizacji poddano układ napowietrzania oraz
zmodernizowano przepompownię ścieków – układ tłoczenia ścieków. Wartość netto wykonanej
inwestycji to 4,2 mln zł netto.

Ciepło
W ramach działalności ciepłowniczej w 2018 roku Spółka zrealizowała zadania: „Budowę sieci
ciepłowniczej do budynków użyteczności publicznej przy ul. Miarki oraz Konstytucji 3-go Maja”,
monitoring sieci ciepłowniczej, modernizację taśmociągu do nawęglania oraz dokonano wymiany
ciepłomierzy. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła ponad 1 mln zł netto.
Łącznie, w roku 2018, na działalność inwestycyjno – modernizacyjną Zakład Inżynierii Miejskiej
wydatkował ponad 10 mln zł netto. Wszystkie inwestycje prowadzone były w oparciu o Wieloletnie
Plany Rozwoju i Modernizacji oraz Plan rzeczowo – finansowy Zakładu Inżynierii Miejskiej na rok
2018 wraz z planem inwestycji, modernizacji i remontów.
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E. Środowisko
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mikołów na lata 2015 – 2018
Uchwałą nr XXIII/526/2016 Rada Miejska Mikołowa w dniu 25 października 2016 r. przyjęła
„Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mikołów na lata 2015 - 2018”.
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu jest realizacja przez Gminę polityki
ochrony

środowiska

zbieżnej

z

założeniami

najważniejszych

dokumentów

strategicznych

i programowych. Program ochrony środowiska stanowi podstawę funkcjonowania systemu
zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska
i przyrody na szczeblu Gminy Mikołów.
Dokument zawiera ocenę stanu środowiska na terenie miasta Mikołów z uwzględnieniem dziesięciu
najważniejszych komponentów środowiska: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem,
pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby naturalne,
gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze oraz
zagrożenia poważnymi awariami. Analizę oparto o najaktualniejsze dane charakteryzujące
poszczególne obszary. Dokonano również analizy SWOT obszarów problemowych. Dla obszarów
wymagających interwencji określono cele, kierunki interwencji oraz zadania, mające wpłynąć na
poprawę danego komponentu. Najważniejsze wyznaczone cele to:
o

poprawa jakości powietrza,

o

ochrona przed hałasem,

o

poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

o

racjonalne gospodarowanie odpadami,

o

minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków awarii.

Do zadań wykonanych w ramach realizacji zapisów w/w dokumentu, a nie wykazanych powyżej
należą:
o

Usunięcie 20,8 Mg azbestu z 10 lokalizacji na terenie Mikołowa w ramach realizacji projektu
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób
fizycznych z terenu Gminy Mikołów - etap III”. Koszt inwestycji w wysokości 8467,20 zł
został pokryty z dotacji otrzymanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

o

Zainstalowanie 10 czujników jakości powietrza na terenie Mikołowa. Dziewięć urządzeń
zakupiono ze środków budżetu miasta, jeden czujnik sfinansował Starosta Mikołowski.
Czujniki zainstalowane zostały na budynkach szkół podstawowych nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12, a także na budynku OSP przy ul. Górnośląskiej 37.
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o

Wprowadzenie

w

formie

Zarządzenia

Burmistrza

Mikołowa

„Planu

działań

krótkoterminowych dla Gminy Mikołów” w przypadku wystąpienia nadmiernej imisji
szkodliwych substancji w powietrzu.
o

Rozbudowa kolekcji sadowniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Rozwój
kolekcji pn. Ogród edukacyjny roślin uprawnych, warzywnych oraz zielarskich ŚOB; Budowa
ŚKS - Bór Sosnowy Świeży; W 2017 roku koszt zadania wyniósł 20 875,00 zł, zaś w 2018
roku -193 604,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż większość działań wyznaczonych w Programie zostało
podjętych i/lub zrealizowanych. Podjęte działania, przyczyniły się do dalszej poprawy stanu
środowiska. Świadczy to o skutecznym wdrażaniu Programu.
Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Mikołów na lata 2017 2020
Uchwałą nr XXXIII/653/2017 Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 29 sierpnia 2017 r została przyjęta
„Aktualizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mikołów na lata 2017 - 2020”.
Podstawowym kierunkiem Programu jest obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Poprawa
stanu powietrza atmosferycznego możliwa będzie dzięki podjętym działaniom opartym przede
wszystkim na wymianie niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców, na nowoczesne
urządzenia grzewcze. Ponadto skutecznym sposobem na ograniczenie emisji ze spalania paliw będzie
zastosowanie odnawialnych źródeł energii.
Do podstawowych kierunków działań niezbędnych do przywrócenia poziomów dopuszczalnych pyłu
zawieszonego PM10, PM 2,5 i benzo(α)pirenu należą między innymi:
w zakresie niskiej emisji:
o

wymiana niskosprawnych i nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na: ◦ kotły węglowe
retortowe lub tłokowe 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012, ◦ kotły
opalane biomasą 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012, ◦ kotły
gazowe,

o

kompleks

działań

zmniejszających

zużycie

energii

w

obiektach

poprzez

prace

termomodernizacyjne,
o

podłączenie budynków do istniejącej sieci ciepłowniczej,

o

zamontowanie odnawialnych źródeł energii (zabudowa instalacji solarnych, montaż pomp
ciepła, zabudowa instalacji fotowoltaicznych);

w zakresie emisji liniowej:
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o

wsparcie istniejących działań i inwestycji w zakresie transportu, które przyczyniają się
w istotny sposób do poprawy jakości powietrza atmosferycznego,

o

ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych w tym emisji wtórnej oraz emisji z pojazdów
ciężarowych, autobusowych oraz niespełniających norm EURO;

w zakresie emisji przemysłowej:
o

systematyczne ograniczanie emisji ze źródeł przemysłowych z uwzględnieniem małych źródeł
o niekorzystnych parametrach wprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza.

Celem głównym programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, a przede wszystkim
pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 ze źródeł niskich, które mają największy wpływ na stan powietrza
w przyziemnej warstwie atmosfery, czyli tam, gdzie ich uciążliwość jest najbardziej odczuwana.
Jednym z najważniejszych działań zrealizowanych w roku 2018 w ramach realizacji zapisów ww.
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji a nie wykazanych powyżej było udzielenie dofinansowania do
wymiany 185 źródeł ciepła na terenie Gminy Mikołów. Całkowita kwota dofinansowania pochodząca
z budżetu miasta oraz dofinansowania z WFOŚ w Katowicach wynosiła 772 775,52 zł.
Dotacje z budżetu gminy udzielane były zgodnie z Uchwałą XXXVII/645/2017 z dnia 27.06.2017
w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji
polegającej na modernizacji źródeł ciepła.
Dzięki wymianie źródeł ciepła, osiągnięto znaczący efekt ekologiczny wyrażony poprzez wskazanie
redukcji wartości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.
Podstrategia Ochrony Środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania
zasobów na lata 2016 - 2032
Podstrategia ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystania zasobów na
lata 2016-2032 powstała w ramach projektu pn.: „J-ednolita S-trategia T-erytorialna spójny obszar
funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy
JST" w ramach programu „Rozwój miasta poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”
finansowego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
Celem ww. dokumentu było zaplanowanie do realizacji działań zmierzających do poprawy stanu
środowiska naturalnego z uwzględnieniem dwóch głównych obszarów problemowych jakimi są
gospodarka niskoemisyjna oraz problem azbestu.
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F. Polityka Społeczna
Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny
W dniu 29 sierpnia 2017 roku Rada Miejska Mikołowa przyjęła Gminny Program Wspierania
Rodziny dla Gminy Mikołów na lata 2017 – 2019.
Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych spoczywa, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, na
jednostkach samorządu terytorialnego. Obowiązek ten wypełniany jest m. in. w oparciu o wspomniany
Program, który zakłada współpracę wszystkich instytucji i służb zajmujących się szeroko pojętymi
problemami w rodzinie, co ma za zdanie całościową pomoc rodzinom przeżywającym trudności
w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci.
Głównym celem programu jest tworzenie i wspomaganie warunków sprzyjających wspieraniu rodziny
i jej prawidłowego funkcjonowania poprzez rozwój aktywności własnej i zapobieganie marginalizacji
życia rodziny. Realizacja celu odbywa się przez:
o

wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych, mające na celu przywrócenie zdolności wykonywania tych funkcji,

o

wsparcie interdyscyplinarne dzieci i rodzin,

o

przeciwdziałanie degradacji społecznej dzieci i rodzin,

o

zapewnienie infrastruktury i dostępności usług w zakresie opieki i poradnictwa
specjalistycznego.

Założeniem Programu jest zatem wsparcie rodziny naturalnej, eliminowanie zagrożeń i tworzenie
spójnego systemu wsparcia. Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu ukształtowanie lub
też przywrócenie zdolności do wypełniania tych funkcji.
W ramach pracy z rodzinami przeżywającymi takie trudności, realizując jednocześnie podstawowy
obowiązek wynikający z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Mikołowie przydziela rodzinom tego wymagającym asystenta rodziny. Rodziny
z problemami opiekuńczo - wychowawczymi stanowią grupę klientów Ośrodka Pomocy, która
wymaga szczególnego wsparcia. Asystent rodziny bierze udział w aktywnym wspieraniu rodziny
poprzez wykorzystywanie różnorodnych metod i narzędzi pracy.
Zestawienie pomocy udzielonej rodzinom przezywającym trudności opiekuńczo – wychowawcze
2018 roku
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Wspieranie rodziny

ogółem

Liczba rodzin przeżywających trudności op. – wych. objętych wsparciem

48

asystenta rodziny
Liczba rodzin przeżywających trudności op. – wych. objętych pracą socjalną

48

Od momentu uchwalenia Programu, tut. Ośrodek organizował również grupy samopomocowe.
Jedną z nich była grupa wsparcia zorganizowana w ramach projektu „ Postaw na lepsze jutro” dla
rodziców z problemami opiekuńczo – wychowawczymi dzieci korzystających ze wsparcia placówki
wsparcia dziennego. Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r. w Placówce
Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo - Specjalistycznej obejmującej wsparciem Gminę
Mikołów.
Prowadzone zajęcia miały na celu wsparcie funkcjonowania całej rodziny, podniesienie umiejętności
psychospołecznych, podniesienie samooceny, a także wzbudzenie w uczestnikach motywacji do
podejmowania celowej, świadomej aktywności w życiu społecznym. W trakcie spotkań poruszano
tematy dotyczące planowania przyszłości, radzenia sobie w sytuacjach konfliktu między rodzicami
a dziećmi, analizowano relacje dorosły – dziecko.
Jednym z narzędzi wspierania rodziny dotkniętej problemami opiekuńczo – wychowawczymi jest
również „rodzina wspierająca”. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom
z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo.
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
o

opiece i wychowaniu dziecka;

o

prowadzeniu gospodarstwa domowego;

o

kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie pozyskał w 2018 roku dwie rodziny chętne do
pełnienia funkcji rodziny wspierającej i od 2019 roku rodziny nawiązały „współpracę”.
Wsparcie interdyscyplinarne dzieci i rodzin
Działania prowadzone przez poszczególne grupy robocze Zespołu skupiają się na udzielaniu osobie
dotkniętej przemocą w rodzinie bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie informowania,
skierowania i motywowania do skorzystania z poradnictwa medycznego, psychologicznego,
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prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego. W przypadkach wymagających interwencji
udzielenia jest pomoc osobie dotkniętej przemocą w rodzinie w formie bezpiecznego schronienia
w specjalistycznym ośrodku wsparcia.
W kontakcie z osobami, wobec których istnieje podejrzenie o doznawaniu przemocy w rodzinie jest
prowadzona intensywna praca socjalna w formie motywowania jej do skorzystania z pomocy
psychologicznej czy uczestnictwa w terapii indywidualnej, udziale w grupie wsparcia dla osób
dotkniętych przemocą.
W ramach wsparcia interdyscyplinarnego w niektórych przypadkach rodziny zostały objęte pomocą
w formie usługi asystenta rodziny czy uczestnictwa dzieci i młodzieży z tych rodzin w zajęciach
Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej w Mikołowie. Świetlica tworzy
alternatywne środowisko rozwojowe, wyposaża w umiejętności niezbędne do funkcjonowania
w społeczeństwie, przygotowuje do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz
uczy samodzielnego i konstruktywnego funkcjonowania w życiu, zapewnia opiekę, pomoc
pedagogiczną, psychologiczną, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań.
Zestawienie działań Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018 roku
Działania zespołu interdyscyplinarnego

ogółem

Liczna prowadzonych „Niebieskich Kart”

103

Liczba zgłoszonych „Niebieskich Kart”, w tym:

71

Liczba rodzin objętych pomocą grup roboczych

100

Liczba rodzin, w których zamknięto procedurę „Niebieskiej Karty”

50

Liczba rodzin objętych praca socjalną

97

Liczba rodzin objętych pomocą finansową

18

Kolejnym aktywnie działającym na rzecz wspierania rodzin podmiotem jest Mikołowskie
Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana”. Wsparciem i pomocą
obejmowane są zarówno osoby doświadczające przemocy, stosujące przemoc, osoby uzależnione od
środków psychoaktywnych jak i rodziny tych osób. Do dyspozycji osób poszukujących pomocy jest
konsultant oraz psycholog lub terapeuta uzależnień.
W ramach swojej działalności Stowarzyszenie prowadziło w okresie obowiązywania Programu:
53

o

Konsultacje indywidualne, doradztwo i indywidualną pomoc psychologiczną dla osób
doznających różnych form przemocy i uzależnień – 42 osoby dorosłe i 34 dzieci (łącznie 21
rodzin),

o

Konsultacje indywidualne dla sprawców przemocy – 23 osoby,

o

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy – 12 osób,

o

Grupa edukacyjno – wspierająca dla osób doznających przemocy – 36 kobiet,

o

Konsultacje i doradztwo dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków – 32 osób,

o

Konsultacje i doradztwo dla osób współuzależnionych – 86 osób,

o

„Akademia Dobrego Rodzica” – 18 osób oraz 5 osób w ramach konsultacji indywidualnych,

o

Grupowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla osób ze stwierdzonym syndromem
Dorosłego Dziecka Alkoholika – 7 osób.

Do wsparcia interdyscyplinarnego dzieci i rodzin można także zaliczyć promowanie zdrowego stylu
życia. W tej kwestii Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót” w Mikołowie prowadzi działania
wspierające dla osób dotkniętych problemami alkoholowymi, spotkania integracyjne, konsultacje
i porady. Stowarzyszenie organizowało w 2018 roku:
o

Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom – działalność psychospołeczna,
psychoedukacyjna, rehabilitacyjna – udzielono 1.412 konsultacji,

o

kampanię społeczną „Łańcuch Czystych Serc” w geście wyrażającym sprzeciw wobec
narkotyków i alkoholu, przemocy interpersonalnej, nietolerancji – ponad 2.500 uczestników,

o

profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną,

o

imprezy propagujące zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego,
w tym dyskoteki dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej pod hasłem „Potrafię bawić się bez
używek” – 393 osoby,

o

XIX Edycję Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów – 56 uczestników.

Działalność prowadzona przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie
Promowanie zdrowego stylu życia jest umiejętnie łączone z organizowaniem czasu wolnego dzieci
i młodzieży przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie. W tym temacie MOSiR
organizuje imprezy oraz zajęcia o charakterze sportowym i rekreacyjnym, w których uczestniczyć
mogą dzieci z Gminy Mikołów. Wychowywanie przez sport i idea uczciwej rywalizacji ma za zadanie
zwrócenie uwagi dzieci na zdrowy tryb życia oraz rozwijanie ich zainteresowań sportowo –
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rekreacyjnych. „Igrzyska Przyszłych Olimpijczyków”, to jedna z imprez, której głównym celem jest
propagowanie aktywności fizycznej i sportowego współzawodnictwa w myśl zasad fair-play oraz
promowanie idei olimpijskiej, według której ważne jest przede wszystkim uczestnictwo w zawodach
sportowych, a nie wynik. Jest to także szansa na integrację dzieci z Mikołowa oraz wyłonienie nadziei
olimpijskich. Standardowo prowadzone są też wydarzenia, które powtarzają się cyklicznie. Jednym
z nich jest akcja „Poznaj pierwsze kroki na lodzie” oraz „Pierwsze kroki z hokejem”,
współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W okresie ferii oraz wakacji organizowane
są akcje „Ferie dla Aktywnych” i „Lato dla Aktywnych”, podczas których na obiektach
administrowanych przez MOSiR, prowadzone są zajęcia mające na celu zapewnienie aktywnej formy
spędzenia czasu wolnego, a także korelacji między aktywnością uczniów, a ich dobrymi wynikami
w nauce w okresie szkolnym oraz dbałość o zapewnienie dobrych relacji z rówieśnikami. Dbając
o wszechstronny rozwój dzieci, mając na uwadze nie tylko zdrowie, ale także osobowość i odporność
organizmu organizowana jest akcję „Wyrolujmy nudę”, w trakcie której najmłodsi mogą nauczyć się
jazdy na rolkach. Dwukrotnie organizowane są „Biegi dla dzieci i młodzieży” oraz „Czwartki
Lekkoatletyczne” na terenie Kompleksu sportowo-rekreacyjnego MOSiR, które cieszą się ogromną
popularnością. Ich efektem jest utworzenie sekcji lekkiej atletyki, której zawodnicy odnoszą coraz
większe sukcesy na arenach sportowych. Przez cały rok odbywa się również akcja „BiegamBoLubię”,
zachęcająca do krzewienie kultury fizycznej, a w szczególności dbanie o bezpieczeństwo i prawidłowe
nawyki biegowe.
Popularyzacja siatkówki w Mikołowie odbywa się również poprzez turnieje minisiatkówki,
a do najbardziej prestiżowych należą „Turnieje Finałowe Minisiatkówki Kinder + Sport”, w których
biorą udział młodzi zawodnicy. Ponadto dla wielbicieli dwóch kółek dwukrotnie organizowane są
„Mikołowskie Rodzinne Rajdy Rowerowe”, odbywające się na terenie naszego powiatu, natomiast na
boiskach „Orlik 2012” odbywają się wakacyjne turnieje dzikich drużyn, a na boiskach sołeckich
rozgrywana jest „Mikołowska Liga Maluchów”. MOSIR jest także współorganizatorami
„Ogólnopolskich Wyścigów w Kolarstwie Przełajowym o Puchar Burmistrza Mikołowa”, w których
udział bierze elita zawodników z całej Polski. Dużym zainteresowaniem cieszył się również „Projekt
Orzełek – Puchar Świata Przedszkolaka”, przyciągający liczne grono najmłodszych adeptów piłki
nożnej. Wszystkie te działania w znacznej mierze przyczyniają się do integracji społeczności lokalnej,
a także kształtują zaangażowanie, dyscyplinę oraz uczą zasad uczciwego współzawodnictwa
i przestrzegania określonych reguł.
Wiele imprez odbywa się także w hali sportowej, uczestnicy regularnie podejmując aktywność
fizyczną na wszystkich etapach swojego życia wpływają na dłuższe pozostawanie w zdrowiu
i zwiększają tym samym swoją sprawność fizyczną.
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Mając na uwadze promowanie szeroko rozumianych wartości rodziny, w 2018 roku wraz z Akademią
Rozwoju KONEKTOR zorganizowano i przeprowadzono warsztaty rozwojowe z zakresu wspierania
rodziny. W ramach całego przedsięwzięcia przeprowadzono:
o

Warsztaty dla rodzin wspierających,

o

Grupę wsparcia dla dorosłych, w tym w szczególności dla rodziców z elementami
edukacyjnymi,

o

Zajęcia o profilu terapeutyczno-edukacyjno - motywacyjnym,

o

Warsztaty dla rodziców i opiekunów,

o

Warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Wszystkie zajęcia stanowią kompletną całość i w założeniu powinny być interdyscyplinarną,
bezpłatną pomocą dla rodzin, które stoją w obliczu wyzwań stawianych przez współczesny świat.
Fundacja Szafa Gra realizowała w 2018 roku zadanie mające na celu rozwinięcie w MikołowieBujakowie profilaktyki rówieśniczej, wyłaniającej i angażującej liderów młodzieżowych do działań na
rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku lokalnym; zwiększono promocję życia bez
uzależnień poprzez realizację atrakcyjnych imprez bez używek; zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci, młodzieży i rodziców zamieszkujących Mikołów-Bujaków.
YAQ Projekt Pracownia Rozwoju Społecznego realizowała zadanie, które ukierunkowane było na
zapobieganie wśród młodzieży uzależnieniom oraz powiązanymi z uzależnieniami patologiami
społecznymi poprzez działania o charakterze profilaktycznym w obszarach: profilaktyka uzależnień,
profilaktyka zachowań agresywnych, profilaktyka zaburzeń i chorób psychicznych, profilaktyka ciąż
wśród nastolatek, wychowanie w miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność, wzmacnianie
zachowań asertywnych, wzmacnianie podstawowych więzi społecznych, wzmacnianie pozytywnych
motywacji i przekonań normatywnych. Przeprowadzono dwie edycje programu „Archipelag Skarbów”
obejmujące blok warsztatów dla młodzieży, rady pedagogicznej oraz spotkania dla rodziców.
Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA realizowała w okresie marca 2018 r. do grudnia 2018 r. oraz
czerwca 2018 r. do sierpnia 2018 r. projekt „Profilaktyka uniwersalna – Ambasadorzy
Niemożliwego”. Przeprowadzono spotkania w szkołach podstawowych na terenie Mikołowa,
konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, dyrektorów, opiekunów/rodziców, grupa młodzieży odbyła
program poza terenem szkoły. Do realizacji założono wzrost świadomości wśród młodzieży wiedzy na
temat konsekwencji sięgania po środki psychoaktywne, poznanie zasad zdrowego trybu życia bez
środków psychoaktywnych, wzmocnienie postaw liderskich wśród młodzieży.
Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii realizowało cykl programów profilaktycznych
w szkołach na terenie miasta Mikołów, które pozwoliły na osiągnięcie celów: zdobycie wiedzy na
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temat szkodliwości substancji psychoaktywnych, doprowadzenie do osobistej decyzji młodzieży
o nieużywaniu
i wychowawców

substancji

psychoaktywnych,

młodzieży

zagrożonej

wykształcenie

uzależnieniem

właściwej

od

substancji

postawy

rodziców

psychoaktywnych,

uświadomienie natychmiastowych strat w związku z używaniem używek, uświadomienie
modelującego wpływu dorosłych na zachowanie dziecka.
Przeciwdziałanie degradacji społecznej dzieci i rodzin
W celu skutecznego zapobiegania degradacji społecznej dzieci i rodzin, w pierwszej kolejności musi
zostać dokonana analiza sytuacji tych rodzin. Taka analiza przeprowadzana jest przez pracownika
socjalnego, do którego rodzina się zgłasza, a w dalszej kolejności, przez przydzielonego w razie
potrzeb asystenta rodziny.
Analiza sytuacji rodzin korzystających ze wsparcia MOPS Mikołów w 2018 roku
Przyczyna trudnej sytuacji rodzin korzystających ze wsparcia

ogółem

długotrwała lub ciężka choroba

387

ubóstwo

214

bezrobocie

178

niepełnosprawność

235

potrzeba ochrony macierzyństwa

46

bezradność w sprawach op. – wych. i prowadzenia gosp. domowego

152

przemoc w rodzinie

14

alkoholizm

32

Właściwie dokonana analiza sytuacji, wraz z określeniem dominujących problemów, prowadzi do
skutecznego działania w kierunku zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych i potrzeb
wyższego rzędu. Te podstawowe potrzeby bytowe są zaspokajane w pierwszej kolejności przez pomoc
finansową udzielaną osobom i rodzinom adekwatnie do ich sytuacji.
W zakresie prewencji degradacji społecznej szereg założeń realizuje Placówka Wsparcia Dziennego
Świetlica

Opiekuńczo-Specjalistyczna

w

Mikołowie.

Są

w

niej

realizowane

programy

psychokorekcyjne zmierzające do zmiany postaw i zachowań dzieci, zwłaszcza zachowań
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aspołecznych, postaw roszczeniowych, bierności czy bezradności. Dzieci realizują programy
profilaktyczne dostosowane do indywidualnych problemów oraz diagnozy sytuacji grupowej.
W ramach prowadzonej działalności placówka w okresie 2018 roku zrealizowała do dnia 31 sierpnia
2018 projekt „Postaw na lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
W czasie trwania Projektu w placówce funkcjonował Klub Młodzieżowy, który oferował młodzieży
w wieku 13 – 18 lat pomoc w nauce oraz zajęcia grupowe, funkcjonalno-siłowe, kulinarne
i użyteczno-techniczne.
Rozszerzając

ofertę

placówki

realizowano

zajęcia

prowadzone

przez

wykwalifikowanych

instruktorów - plastyczne i rękodzieła, fotograficzne, nauka języka angielskiego oraz sportowe, a od
maja 2018 również robotyka, logorytmika, trening umiejętności społecznych, gimnastyka na zdrowy
kręgosłup, ju-jitsu. Wychowankowie korzystali z indywidualnych zajęć psychologicznych oraz
logopedycznych.
Ponadto w okresie wakacyjnym odbywały się półkolonie, w ramach których miały miejsce m.in.
zajęcia rekreacyjne na Otwartym Kąpielisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i w Parku Planty
w Mikołowie oraz wycieczki rekreacyjno-kulturalne.
W ramach placówki działa również jej filia, która jako podstawowe zadanie realizuje funkcję
opiekuńczą. W ramach stałych zajęć w 2018 roku fila prowadziła wspólne zajęcia czwartkowe w filii
biblioteki Miejskiej, jak również raz w miesiącu dzieci uczestniczyły w seansie filmowym
organizowanym w bibliotece. Głównie we wtorki uczestnicy zajęć brali udział w ćwiczeniach
organizowanych przez Śmiłowicką Ochotniczą Straż Pożarną.
W celu ograniczenia doświadczania przez dzieci i rodziny wykluczenia społecznego spowodowanego
m.in. trudnościami rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w ramach Programu
Wsparcia Społeczności Lokalnych w 2018 roku, we współpracy z Akademią Rozwoju KONEKTOR
utworzono i prowadzono klub dziecięco – młodzieżowy „Stacja Rynek”.
Zapewnienie

infrastruktury

i

dostępności

usług

w

zakresie

opieki

i

poradnictwa

specjalistycznego.
Zapewniając rodzinom z Gminy Mikołów dostępność do usług w zakresie opieki, w 2018 roku
Miejski

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

świadczył

pomoc

w

formie

usług

opiekuńczych

i specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających
pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczonych przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Usługi opiekuńcze zorganizowano dla 196 osób, co dało 56.469 świadczeń.
58

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania skorzystało dziewięć osób, w tym
ośmioro dzieci, co przełożyło się łącznie na 1.507 świadczeń w ciągu całego roku. W ramach usług
specjalistycznych świadczone były:
o

terapia czaszkowo – krzyżowa,

o

muzykoterapia,

o

komunikacja alternatywna,

o

terapia ręki,

o

terapia sensomotoryczna,

o

kinezyterapia z elementami SI,

o

dogoterapia,

o

hipoterapia,

o

fizjoterapia,

o

logopedia metodą krakowską,

o

terapia pedagogiczna,

o

masaż,

o

asystent osoby niepełnosprawnej.

W ramach realizowanego projektu „Postaw na lepsze jutro” zapewniono dostępność usług w zakresie
poradnictwa specjalistycznego, a konkretnie prowadzone było wsparcie prawne, gdzie udzielane było
poradnictwo dla otoczenia uczestników, w szczególności poradnictwo dotyczyło prawa rodzinnego.
Wsparcie prowadzone było raz w miesiącu od stycznia do czerwca 2018 r.
Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Wspierania Rodziny pochodzą z:
o

budżetu Gminy,

o

budżetu Państwa,

o

środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Mikołów,

o

środków pozyskiwanych przez organizacje pozarządowe.
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Centrum Integracji Społecznej
CIS to jednostka organizacyjna, której celem jest pomoc osobom, które pozostają od dłuższego czasu
bez zatrudnienia oraz są zagrożone wykluczeniem społecznym. Zajęcia w Centrum obejmują pracę
w grupie ogrodniczo – porządkowej, która rozwija się podejmując działania związane ze stworzeniem
ogródka zielarskiego oraz szklarni foliowej do uprawy warzyw. Uczestnicy tej grupy zajmowali się
utrzymaniem grobów i mogił wojennych na terenie Gminy Mikołów. Remontowo - budowlanej, która
obecnie kończy prace związane z modernizacją salki szkoleniowej oraz ogródka piknikowego. Grupa
wyremontowała także część pomieszczeń i korytarzy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz
Domu Kultury. W 2018 r. działała również grupa rękodzieła – uczestniczki swoje wyroby
prezentowały podczas kiermaszy świątecznych. Uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia psychologa,
pracownika socjalnego oraz doradcy zawodowego. Poza pracą osoby będące w Centrum korzystają
z warsztatów edukacyjnych, kursów i szkoleń, umożliwiających zdobycie lub podnoszenie
kwalifikacji zawodowych, praktyk oraz odbycia stażu u pracodawcy, który może zaowocować
konkretną ofertą pracy. Dzięki skorzystaniu ze wsparcia Centrum Integracji Społecznej uczestnicy
znacznie zwiększają swoje szanse powrotu na rynek pracy. Podnoszą kwalifikacje zawodowe,
nawiązują cenne relacje, zdobywają chęć do życia i działania a to wszystko przekłada się na podjęcie
przez nich pracy. Systematycznie współpracujemy z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Zakładu Usług Komunalnych, Młodzieżowym Centrum Kariery oraz Ogrodniczą Miejską.
W 2018 roku odbyły się spotkania integracyjne dla uczestników – ognisko, spotkanie wigilijne,
pieczenie pierników i ubieranie choinki. Po za tym uczestnicy wzięli udział w Targach Pracy oraz
wizycie studyjnej w Żorach, w ramach której odwiedzili Dzienny Dom Seniora, Zakład Aktywności
Zawodowej i Muzeum Miejskie.
Realizowaliśmy projekt „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja,
edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”, w ramach którego m. in.
świadczone

były

darmowe

porady:

terapeuty

ds.

uzależnień,

specjalisty

ds.

osób

z niepełnosprawnościami, doradcy zawodowego czy asystenta rodziny.
Centrum Integracji Społecznej zorganizowało konferencję „Lepiej rozumieć, aby lepiej pomagać –
strategie pracy z osobami oraz rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”, na którą
zaproszono wielu specjalistów m. in. z - ca dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, kierownika Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych
PARPA, psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego.
W grudniu 2018 r. Centrum rozpoczęło realizację projektu „Program wsparcia społeczności lokalnej”
mający na celu rozwój i wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego społeczności lokalnych,
łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społecznym oraz
integrację mieszkańców zamieszkujących zdegradowane obszary gminy Mikołów.
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Działalność Centrum Usług Wspólnych
CUW zapewnia jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę finansowo–księgową, w tym realizację
w całości obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości, dlatego też główny księgowy
CUW pełni funkcję głównego księgowego dla 23 jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej
obsługi finansowo - księgowej.
Centrum prowadzi rachunkowość jednostki, płac i kadr oraz rachunkowości i księgowość oraz płace
dla jednostek obsługiwanych, wypłaty wynagrodzenia dla administracji i obsługi oraz nauczycieli
mikołowskich placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie prawa
pracy, Karty nauczyciela i aktów wykonawczych, dokonujemy rozliczeń dotacji celowych, projektów
realizowanych przez placówki, rozliczamy wszelkie koszty ponoszone przez placówki obsługiwane
związane z realizacją ich zadań.
W ramach zadań finansowo - księgowych CUW rozliczał następujące projekty:
o

„Szkoła otwarta na wiedzę” - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektodawcą projektu jest Gmina
Mikołów; realizatorami projektu są Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Mikołów. Cel
główny to podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły w okresie VI 2017 – VI 2018
poprzez rozwijanie wśród uczniów/uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku
pracy oraz realizację kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie
indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi.

o

„Ćwiczmy razem – ogólnodostępna oferta zajęć korekcyjnych dla dzieci mikołowskich szkół
i przedszkoli”. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działanie „Upowszechnianie sportu dzieci
i młodzieży”.

o

Rozliczanie dotacji celowej z budżetu Wojewody Śląskiego na realizację Rządowego
programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

o

Rozliczanie dotacji celowej z „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Program
uchwalony przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020 w celu poprawy
stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych
i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu
do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji,
budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz
bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.
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o

Rozliczanie programu - Erasmus+ 2018-2020 Life is a road! Let's draw it together! 20182020. W ramach programu Erasmus + w sektorze edukacja szkolna akcja .2. Projekt
realizowany będzie od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

o

Rozliczenie programu Erasmus+ Erasmus +, Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji
i wymiany dobrych praktyk (ang. KA2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good
Practices), w sektorze: Edukacja Szkolna - Partnerstwa strategiczne. Projekt realizowany od
01.09.2016 - 31.08.2018.

o

Rozliczenie dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
w 2018 roku zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018
roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018.

o

Rozliczenie dotacji z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na
lata 2017-2019 „Aktywna Tablica”.

o

Rozliczenie w roku 2018 programu POWER SE " Mobilność kadry edukacji szkolnej" Edukacja cyfrowa w Gimnazjum nr 2 w Mikołowie. Projekt realizowany w latach 2017-2018.

o

Rozliczenie dofinansowania udzielonego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska

i

Gospodarki

Wodnej

w

Katowicach

-

„Zielone

Szkoły,

Umowa

122/2018/45/MN/zs/D z 24.05.2018 roku. Nazwa zadania: „Profilaktyka zdrowotna dzieci
realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2017/2018.
CUW dotował oświatowe placówki niepubliczne w Mikołowie: Prywatna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL w Mikołowie, Pl. Salwatorianów 1. Niepubliczne Przedszkole
o profilu teatralnym „Zaczarowany Ogród” w Mikołowie, ul. Cmentarna 4. Przedszkole Niepubliczne
im. „Złotej Rybki” w Mikołowie, ul. Nowy Świat 12. Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Wyjątkowa
Kraina” w Mikołowie, ul. Krakowska 15.
CUW weryfikował przepływ wychowanków w placówkach i naliczał dotację dla niepublicznych
placówek oświatowych wymienionych powyżej, dotowanych na podstawie ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych. Weryfikowaliśmy rozliczenia i sprawozdania roczne z tytułu wydatkowania
środków finansowych otrzymanych z budżetu Gminy Mikołów przez placówki niepubliczne.
Publiczne placówki
Kwota utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mikołów - stawka
PKD wg stanu na 30.09.2018 r. – po zaokrągleniu 10 600,00 zł/rok
Kwota na wychowanka przedszkola publicznego na miesiąc – po zaokrągleniu 883,00 zł.
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Kwota rozliczenia z innymi gminami z tytułu utrzymania miejsca w przedszkolu publicznym na
1 ucznia miesięcznie – po zaokrągleniu 769,00 zł.
Do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Mikołów łącznie uczęszcza ponad 1500
wychowanków.
Do przedszkoli publicznych uczęszcza 57 dzieci spoza gminy w wieku 2,5 – 6/7 lat
Zwrot kosztów z tytułu utrzymania miejsc w przedszkolach publicznych - dla 32 dzieci spoza gminy
w wieku 3 – 5 lat.
W 2018 roku rozliczaliśmy się z 12 gminami: Katowice, Łaziska Górne, Chorzów, Gierałtowice,
Gliwice, Ornontowice, Orzesze, Oświęcim, Ruda Śląska, Tychy, Wyry, Żory.
Na chwilę obecną rozliczamy się z 8 gminami – Katowice, Łaziska Górne, Wyry, Orzesze, Oświęcim,
Gierałtowice, Tychy, Żory.
Miesięcznie do budżetu miasta wpływa około 30 tys. zł. z tytułu zwrotu kosztów utrzymania miejsca
w przedszkolach publicznych dla wychowanków zamieszkałych poza Gminą Mikołów, co globalnie
w skali roku daje łączną kwotę po zaokrągleniu 365 000,00 zł.
Weryfikujemy podstawową kwotę dotacji dla przedszkoli oraz metryczkę oświatową – to kwoty
niezbędnych do obliczenia dotacji dla placówek niepublicznych oraz obciążenia innych gmin z tytułu
zwrotu kosztów utrzymania miejsca w przedszkolach.
W planie budżetu na 2019 rok ujęto kwotę 3,9 mln złotych na dotację/subwencję dla placówek
niepublicznych dotowanych ze środków Gminy Mikołów.

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Miejska Społeczna Rada ds. Osób z Niepełnosprawnościami
W dniu 14 czerwca 2017 roku została powołana Miejska Społeczna Rada ds. Osób
z Niepełnosprawnościami w składzie Kornel Chmiel, szef mikołowskiego koła Polskiego Związku
Niewidomych, Sebastian Langer poruszający się na wózku, zawodnik Integracyjnego Klubu
Sportowego „Jeźdźcy”, Alicja Blajer osoba z niepełnosprawnością narządu słuchu, Katarzyna
Wesołowska mama niepełnosprawnego dziecka oraz Jarosław Belka, który porusza się na wózku
elektrycznym. W późniejszym czasie skład rady został poszerzony o Dorotę Chmiel, Adama Bienias
oraz Urszulę Sanocką.
Projekt: „Śląskie bez Barier”
Projekt pod patronatem Wojewody Śląskiego, realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, w ścisłej współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych i jest jednym z 17 projektów realizowanych w całej Polsce, które mają na celu
monitoring stopnia wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
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Projekt jest realizowany w okresie 1 kwietnia 2017 r. – 31 marca 2019 r. przez Stowarzyszenie
Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona
Fides z Katowic.
Głównym celem projektu jest monitoring stopnia wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych w śląskich jednostkach administracji publicznej oraz dostarczenie władzom tych
jednostek informacji w jaki sposób mogą poprawić dostępność dla osób z niepełnosprawnością
i, jeżeli będzie to konieczne, pozyskać dotację na niezbędne modyfikacje.
Pełne wdrożenie konwencji przyczyni się do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością
w województwie śląskim. Będzie ono możliwe dzięki dostosowaniu procedur w co najmniej
50 śląskich jednostkach administracji publicznej wraz z jednostkami podległymi do wymogów
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz prezentacji zebranych danych mieszkańcom
i mieszkankom Województwa Śląskiego w opracowanym zbiorczym raporcie o stanie wdrożenia
Konwencji w Województwie Śląskim do końca marca 2019 r.
W ramach projektu przeprowadzono konsultacje społeczne:
o

27.10.2017 roku I spotkanie ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, opiekunami,
rodzicami

o

28.11.2017 roku II spotkanie z Miejską Społeczną Radą ds. Osób z Niepełnosprawnościami
w Mikołowie

o

11.12.2017 roku III spotkanie ze środowiskiem osób starszych - naszymi seniorami oraz
starszymi osobami z niepełnosprawnościami.

W kolejnym etapie (od 24 stycznia 2018 roku) zostały przeprowadzone audyty w losowo wybranych
jednostkach:
o

Urząd Miasta – budynek główny,

o

Szkoła Podstawowa nr 7,

o

Miejski Dom Kultury,

o

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

o

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

o

Hala Sportowa – MOSiR Mikołów,

o

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi.
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Zostały przygotowywane rekomendacje, które będą konsultowane z jednostkami. Później powstanie
raport z całości.
Projektowanie Uniwersalne
Ingerencja w infrastrukturę powinna już wdrażać projektowanie uniwersalne. Nowo powstałe
inwestycje mają zawierać udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Już zostały naniesione
zmiany odnośnie dostosowania placów zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Niewątpliwym sukcesem
jest wdrożenie podczas omawiania bezpieczeństwa na pasach ujednolicenia udogodnień przejść
w powiecie mikołowskim dla osób niepełnosprawnych.
Podczas spotkań Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnościami są omawiane najważniejsze
zagadnienia odnośnie różnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, w spotkaniach uczestniczą
najważniejsi przedstawiciele UM. W ostatnim okresie udało się poprawić infrastrukturę, zorganizować
liczne imprezy na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz omówić i przygotować kolejne już
najbliższe udogodnienia. Zależy mi na tym by Mikołów był w najbliższych latach coraz bardziej
dostępny dla wszystkich mieszkańców.
Mieszkania dla (Nie)pełnosprawnych
Nowo budowane budynki mieszkalne, już na etapie planowania mają mieć mieszkania dostosowane
dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Takie lokale już znajdują się przy ul. Nowy Świat. Lokale
parterowe są w miarę możliwości dostosowywane do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu.
Sport Osób z Niepełnosprawnościami
Tradycją stają się imprezy sportowe, które już cyklicznie odbywają się w Mikołowie tj. Rugby na
Wózkach, Spartakiada, Zawody osób niepełnosprawnych, zajęcia na basenie. W 2018 roku odbyła się
najważniejsza impreza - XI Igrzyska Olimpiad Specjalnych, gdzie Mikołów pełnił rolę organizatora.
Również podczas organizowanych imprez osoby z niepełnosprawnością są mile widziane i zachęcane
do uczestnictwa. Także w imprezach towarzyszących osoby z niepełnosprawnościami mają już swoją
kategorię np. Mikołowskie biegi. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w rozwój sportu osób
z niepełnosprawnościami, w szczególności organizacjom pozarządowym.
Kultura, spotkania przy kawie i herbacie
Rok 2017 - 2019 był okresem organizacji spotkań. Pierwsze to prezentacja w Miejskiej Bibliotece
Publicznej filmu „Miasto bez Barier – Modelki”, spotkanie z bohaterkami filmu pochodzącymi
z Mikołowa. Podczas spotkania omówiono najważniejsze problemy związane z barierami
architektonicznymi.
Kolejne spotkanie z dziećmi i młodzieżą oraz mieszkańcami w MBP z p. Karolina Hamer –
paraolimpijką w pływaniu – motywacja, determinacja, sukces.
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Wydarzenie "Poznaj mnie" - zorganizowane dla włodarzy miast powiatu mikołowskiego przez Urząd
Miasta Mikołów - doświadczono z jakimi problemami na co dzień borykają się osoby
z niepełnosprawnościami. Połączono praktykę z teorią.
Pozostałe wydarzenia w Mikołowie to: “Tańce narodów świata” w MDK, Piknik Integracyjny na
placu parkowym, Warsztaty Aktywnego Poszukiwania pracy w siedzibie FAR, Obchody dnia
godności osób niepełnosprawnych. W tym miejscu składam ogromne podziękowania wszystkim
organizatorom, instytucjom i osobom zaangażowanym w integrację z lokalną społecznością.
Współpraca – dostępność.
Jako miasto nawiązaliśmy również współpracę z tłumaczem przysięgłym języka migowego – który
uczestniczy przy zawarciu związku małżeńskiego osób niesłyszących – w maju 2018 roku mieliśmy
okazję skorzystać z usług tłumacza – w ramach dostępności osoby niesłyszące nie ponoszą z tego
tytułu dodatkowych opłat.
Dodatkowo sesja rady miasta już są w standardzie tłumaczone na język migowy.
W ramach dostępności zostały zakupione szyny najazdowe dla Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie, które mają ułatwić osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach
inwalidzkich dotarcie na scenę. Szyny są przenośne, można zatem wykorzystać je w każdym miejscu,
które jest niedostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.
Przy tworzeniu nowej strony internetowej Urzędu Miasta współpracowaliśmy ze związkiem
niewidomych. Ich specjaliści przeprowadzili audyt w ramach współpracy. Strona spełnia standardy
WCAG 2.0
Kolejne działania – „Dostępność plus”
Mikołów powoli staje się miastem otwartym na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Jest jeszcze
sporo do zrobienia w różnych dziedzinach, jak transport, oświata, likwidacja barier, dostępność
budynków

i

przestrzeni

publicznej

oraz

organizacja

bezpośredniej

pomocy

osobom

niepełnosprawnym. Szukamy różnych rozwiązań.
W roku 2018 Miasto Mikołów wystąpiło do Wydziału Ewaluacji Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z chęcią podpisania porozumienia na
program „Dostępność Plus” – Mikołów stał się sygnatariuszem program "Dostępność Plus" .
Programy, Profilaktyka
Od dwóch lat prowadzimy prelekcje dla młodzieży szkolnej odnośnie wakacyjnej brawury - skoków
do wody, wypadków komunikacyjnych. Program jest realizowany we współpracy ze Starostwem
Powiatowym.
66

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy mają coraz więcej form wsparcia dla osób
niepełnosprawnych. Dodatkowo projekty realizowane przez miasto kierowane do seniorów są również
dla osób z niepełnosprawnościami min „E- Mocni”, „Postaw na Rodzinę”.
Działania dodatkowe
Trwają przygotowywania o otworzenia nieodpłatnej miejskiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
dla Mieszkańców Gminy. Trwają rozmowy odnośnie pozyskania podstawowego sprzętu
ortopedycznego.

Funkcjonowanie wypożyczalni będzie miało miejsce przy Miejskim Ośrodku

Pomocy Społecznej.
Mamy jeszcze do poprawy budynki, miejską infrastrukturę, transport, edukację, mieszkalnictwo,
pomoc społeczną (asystenturę) i wiele innych dziedzin. Jednak Głos środowiska jest bardzo ważny
„nic

dla

nich

bez nich”.

Obecnie jest

opracowana strategia

działań na

rzecz osób

z niepełnosprawnościami w Gminie Mikołów na lata 2020 – 2024 – (dokument zawierający wszystkie
najważniejsze zadania i działania ukierunkowane na ułatwienie funkcjonalności osobom
z niepełnosprawnościami w Gminie Mikołów).
Polityka senioralna w gminie Mikołów
Rada Seniorów w Mikołowie
Rada Seniorów w Mikołowie została powołana w październiku 2017 r. Jest ciałem doradczym,
konsultacyjnym i inicjatywnym. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji senioralnych,
organizacji pozarządowych, Uniwersytetu III Wieku, a także osoby nie zrzeszone, chcące działać na
rzecz mikołowskich seniorów. Zebrania Rady odbywają się raz w miesiącu – zazwyczaj tydzień przed
planowaną sesją Rady Miasta. Rada pełni także dyżury.
Informator Mikołowskiego Seniora
Wydawana od kwietnia 2018 r. do stycznia 2019 r. darmowa broszura, zawierająca informacje na
temat wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych skierowanych do seniorów odbywających się
na terenie Mikołowa. Ułatwiała seniorom nie korzystającym z internetu dostęp do informacji - a tym
samym zwiększenie aktywności społecznej. Informator zawierał również aktualne informacje na temat
inicjatyw skierowanych do starszych mieszkańców miasta i aktualne relacje z działalności Rady
Seniorów. Obecnie informator jest częścią bezpłatnej Gazety Mikołowskiej.
Projekt „Postaw na Rodzinę”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od 2018 r. niezwykle ważny dla wielu seniorów i ich
rodzin projekt „Postaw na Rodzinę”. Ma on na celu wsparcie działań na rzecz rozwoju usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, które polegają na poradnictwie, pomocy
sąsiedzkiej, pomocy prawnej, psychologicznej, sfinansowaniu usługi asystenckiej lub opiekuńczej
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w celu umożliwienia opiekunom np. niesamodzielnych osób starszych podjęcia aktywności
społecznej, zawodowej lub edukacyjnej. Projekt daje również możliwość objęcia zainteresowane
osoby pomocą w formie zakupu posiłków z dowozem.
Koperta życia
Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, skierowany jest przede wszystkim do
osób starszych, samotnych. Polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach
najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do
najbliższych, danych osobowych. Pakiet z tymi informacjami powinien być przechowywany
w lodówce, czyli miejscu które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.
Umieszczone w kopercie informacje ułatwiają działania służbom medycznym w podczas udzielania
pomocy.
Program „Mikołów - dla Seniorów”
Celem Programu jest poprawa jakości życia seniorów poprzez zaspokajanie ich społecznych potrzeb,
podniesienie poziomu aktywności, zwiększenie dostępności między innymi w zakresie usług
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, kształtowania pozytywnego wizerunku osób starszych
w społeczeństwie, integrację seniorów na terenie Mikołowa oraz współpracę międzypokoleniową.
Osiągnięcie wyżej wymienionego celu realizowane jest poprzez wprowadzanie Karty Seniora na
terenie miasta Mikołów oraz wydarzenia i przedsięwzięcia mające na celu prezentację potencjału,
aktywności społecznej i dorobku seniorów, zachęcające do aktywnego i zdrowego trybu życia.
Ukazywanie osiągnięć seniorów i ich wkładu w rozwój miasta, budowanie i eksponowanie więzi
międzypokoleniowych. ( np. I Mikołowski Przegląd Twórczości Senioralnej, akcja FitSenior)
„Karta Seniora”
Program realizowany na terenie całego kraju przez Stowarzyszenie „Manko”. Mikołów przystąpił do
tego przedsięwzięcia podpisując porozumienie ze stowarzyszeniem „Manko”. Inauguracja Karty
odbyła się 15 czerwca 2018 roku.
Karta skierowana jest do osób powyżej 60-tego roku życia i upoważnia do zniżek w ponad
1500 punktach w całej Polsce. Są to między innymi sanatoria i uzdrowiska, kawiarnie, restauracje,
hotele, instytucje kultury oraz wiele punktów usługowych.
FitSenior
Bezpłatne i ogólnodostępne zajęcia sportowe dla seniorów, wspierające ich aktywność, fizyczną.
Organizowane z inicjatywy i przy aktywnym wsparciu Rady Seniorów.
W akcję włączył się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Dom Kultury, fundacja O’Rety
Team i Golf Park Mikołów.
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W ramach akcji FitSenior organizowane są ćwiczenia ogólnokondycyjne dla seniorów, wycieczki
rowerowe dla seniorów, zajęcia z jogi i lekcje tańca towarzyskiego. W maju i w czerwcu seniorzy
uczestniczyli w darmowych lekcjach gry w golfa.
SeniorMania
SeniorMania – Mikołowski Przegląd Twórczości Senioralnej to wydarzenie, które ma na celu
promocję i prezentację twórczości, pasji oraz talentów osób 60+ , jak również promowanie wizerunku
aktywnego seniora. Wystawa malarstwa, fotografii, rękodzieła, prezentacje poezji, występy wokalne,
taneczne, kabaretowe – wszystko w wykonaniu Seniorów – ukazują, że emerytura nie jest czasem
życiowej bierności. W pierwszym tego typu wydarzeniu, które odbyło się w Mikołowie 15 czerwca
2018 r. wystąpili również zaproszeni goście z innych miast - Czerwionki Leszczyn, Tychów, Rudy
Śląskiej i Łazisk Górnych. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Miejskim Domem
Kultury.
Dzień Seniora
Wydarzenie, które w Gminie Mikołów jest realizowane od 2015 roku, w 2018 roku - po raz czwarty.
Organizowany jest w terminie, w którym przypada Europejski Dzień Osób Starszych.
Oprócz możliwości spotkania, wspólnej zabawy, relaksu i zapomnienia o troskach codzienności daje
mikołowskim seniorom możliwość poszerzenia swojej wiedzy, bezpośrednich rozmów z ekspertami
z dziedzin najbliższych seniorom - takich jak zdrowie, bezpieczeństwo, wsparcie instytucji
samorządowych i państwowych, uzyskanie informacji o organizacjach działających na rzecz osób
starszych w naszym mieście. Seniorzy mogą skorzystać w tym dniu między innymi z porad prawnika,
psychologa, stylistki, wizażystki, rehabilitanta, dietetyka itp. Dzień Seniora wspiera również ZUS
i NFZ delegując w tym dniu swoich pracowników do prowadzenia punktów konsultacyjnych. Dzień
Seniora realizuje wybrana w konkursie organizacja pozarządowa, przy wsparciu finansowym Urzędu
Miasta.
Dancingi dla Seniorów
Inicjatywa seniorów, realizowana we współpracy z Miejskim Domem Kultury. Dancingi dla seniorów
odbywają się co miesiąc, wstęp i poczęstunek jest bezpłatny.
Program profilaktyczny „Bezpieczny Senior”
We wrześniu 2018 r. odbył się cykl darmowych zajęć edukacyjnych dla seniorów organizowanych
przez Komendę Powiatową Policji w Mikołowie i Urząd Miasta Mikołów. W ramach zajęć seniorzy
dowiedzieli się jak działa „Krajowa Mapa Zagrożeń”, jak dbać o swoje bezpieczeństwo w ruchu
drogowym, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Policjanci poinformowali seniorów
o metodach oszustów m. in. „na wnuczka”, „na policjanta”, o zagrożeniach związanych
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z podpisywaniem umów poza siedzibą firmy, bezpiecznym poruszaniu się po sieci internetowej oraz
o podstawach samoobrony.
Zajęcia prozdrowotne dla seniorów w sołectwach
Projekt realizowany

przez wyłonioną w konkursie organizację pozarządową przy finansowym

wsparciu Urzędu Miasta, ma na celu zwiększenie dostępności do zajęć edukacyjnych
i prozdrowotnych seniorom zamieszkującym w sołectwach i dzielnicy Mikołowa. Projekt trwał od
lipca do grudnia 2018 r.
Projekt E-Mocni
Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowany ze środków Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa, realizowany jest przez biuro spraw Społecznych Urzędu Miasta od
2017 do 2019 r. W ramach projektu seniorzy mogą skorzystać ze szkoleń poprawiających
kompetencje cyfrowe w następujących obszarach: praca i rozwój zawodowy, relacje z bliskimi,
edukacja, odpoczynek i hobby, zdrowie, finanse, sprawy codzienne, zaangażowanie obywatelskie.
Dodatkowo istnieje możliwość wzięcia udziału w module podstawowym pt.: „Pierwsze kroki
z komputerem”, który dedykowany jest osobom rozpoczynającym naukę obsługi komputera
i Internetu. Z projektu mogą korzystać również osoby niedosłyszące i niedowidzące.
Telefon życzliwości dla seniorów
Od 12 września 2018 r. uruchomiony został w Mikołowie „Telefon życzliwości dla Seniorów”
(telefon zaufania). Projekt finansowany przez Urząd Miasta Mikołów realizowany jest przez
Stowarzyszenie św. Józefa „Jesteśmy” w Mikołowie.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Zasady i formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gmina Mikołów co roku
podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019.
Pula środków finansowych przeznaczona z budżetu Gminy na wykonanie zadań publicznych do
rozdysponowania w konkursach planowana była na poziomie 500 000,00 zł (powyższa kwota
dotyczyła środków planowanych. Ostateczną wysokość środków przeznaczonych na realizację
programu określiła Uchwała Budżetowa na 2018 r.)
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Pozafinansowej poprzez:
o

Stałą aktualizację strony internetowej Mikołowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
www.ngo.mikolow.eu oraz fan page na facebook www.facebook.com/MCOPiW/.

o

Regularny mailing wysyłany do organizacji, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie.

o

Dostęp do bezpłatnych konsultacji indywidualnych udzielanych przez pracowników Urzędu
Miasta.

o

Prowadzenie korespondencji z organizacjami pozarządowymi, gdzie pracownicy odpowiadali
na wszystkie pytania, udzielali informacji na nurtujące przedstawicieli NGO pytania.

o

Organizację bezpłatnych szkoleń.

Inne formy pozafinansowej współpracy:
Zostały zorganizowane 3 wydarzenia mające na celu podkreślenie działań organizacji pozarządowych
w środowisku lokalnym, w tym:
o

Dzień Aktywności Społecznej,

o

Dzień Seniora,

o

Dzień Wolontariusza.

Finansowej poprzez:
Ogłaszanie otwartych konkursów ofert w następujących obszarach:
o

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

o

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

o

Ratownictwo i ochrony ludności,

o

Promocja i organizacja wolontariatu,

o

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

o

Ochrona i promocja zdrowia,

o

Turystyka i krajoznawstwo,

o

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

o

Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej - Realizacja Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.
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Udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym.
Wszystkie zmiany wprowadzane w zakresie współpracy między Urzędem Miasta Mikołów
a Organizacjami Pozarządowymi są oparte o „Poradnik modelowej współpracy administracji
publicznej i organizacji pozarządowych”, który powstał w wyniku realizacji projektu systemowego
pn.: „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie
i upowszechnianie standardów współpracy”. Poradnik rekomendowany jest przez Departament
Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Inne działania na rzecz mieszkańców
Gmina Mikołów realizowała m.in. dwa projekty, których działania obejmują wsparcie społeczne
i edukacyjne mieszkańców Mikołowa:
o

„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.

Realizowany w partnerstwie: Fundacja Aktywizacja (Partner Wiodący), Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut
Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).
Do najważniejszych działań projektu należy: przygotowanie programów szkoleń stacjonarnych oraz
kursów e-learningowych, szkolenie i wsparcie ok. 300 mieszkańców Mikołowa, zakup i dostarczenie
sprzętu komputerowego, szkolenia dla mieszkańców (stacjonarne i on-line), gminne partnerstwa na
rzecz edukacji cyfrowej.
Grupa docelowa: dorośli, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje komputer
z dostępem do Internetu oraz osoby chcące rozwinąć dotychczas posiadane kompetencje cyfrowe.
Całkowita wartość projektu dla Gminy Mikołów: 272 850,00 zł
o

Dofinansowanie: 255 000,00 zł

Program wsparcia społeczności lokalnych

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1
Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT. Regionalny Program
Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mikołowie wraz z Fundacją ULICA i Fundacją Zakątek Pokoleń utworzyli miejsce spotkań
społeczności lokalnych na osiedlu Mickiewicza, świetlicę dla dzieci i młodzieży na Rynku oraz
organizują szereg działań animacyjnych dla dzieci i młodzieży, seniorów. W kolejnym okresie
zaplanowano wsparcie dla samotnych matek z dziećmi oraz organizacji pozarządowych
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i nieformalnych grup obywateli. Ponadto jednostki organizacyjne Gminy Mikołów aktywizują
społecznie i zawodowo osoby bezrobotne z Mikołowa. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu
wzmocnienie podmiotowości obywateli, stworzenie warunków rozwoju instytucji społeczeństwa
obywatelskiego oraz powstanie więzi społecznych na terenie miasta.
Grupa docelowa: dzieci, młodzież, matki z małymi dziećmi, seniorzy, osoby bezrobotne oraz
otoczenie tych osób.
Całkowita wartość projektu: 651 812,50 zł, Dofinansowanie: 619 221,87 zł

G. Kultura i inne sfery życia społeczności lokalnej
Jedną z jednostek realizujących ofertę kulturalną miasta jest Biuro Promocji Urzędu Miasta Mikołów.
W roku 2018 Biuro dysponowało budżetem w wysokości ok. 700 000 zł, z czego znaczna część –
obok wydatków na realizację innych zadań własnych – przeznaczona była na organizację wydarzeń
plenerowych, wystaw, jarmarków, festiwalu, organizację uroczystości państwowych oraz działalność
promocyjną i wydawniczą. Poniżej przytoczono najważniejsze z nich:
Mikołowski Festiwal Podróżniczy „Rajzefiber”
II edycja Mikołowskiego Festiwalu Podróżniczego, na którym podróżnicy, autorzy książek i reportaży
o dalekich wyprawach, korespondenci magazynów podróżniczych oraz zdobywcy licznych nagród
i wyróżnień, prezentują i opowiadają o swoich wyprawach, dzielą się pasjami, udzielają porad
i wskazówek dotyczących podróży. Tematami wiodącymi podczas II edycji festiwalu były
ekstremalne podróże, himalaizm i arktyczne rejsy. Wydarzenie zostało bardzo dobrze odebrane przez
społeczność lokalną i na stałe wpisało się w kalendarz imprez mikołowskich.
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Cykl Koncertów „Letnie Granie”
Zorganizowana została czwarta edycja cyklu koncertów na mikołowskim rynku. Letnie Granie to
inicjatywa wspierania młodych utalentowanych zespołów z Mikołowa i okolic. Zamysłem cyklu jest
promowanie różnych gatunków muzyki i artystów w mieście, które za sprawą odbywających się tu od
blisko 30 lat Mikołowskich Dni Muzyki, kojarzone jest także z kulturą wysoką. Szacuje się że impreza
przyciągnęła łącznie ok. 1000 widzów.

Rajd Śląska
Jeszcze w roku 2017 organizowany od lat Rajd Mikołowski przeobraził się w Rajd Śląska,
i przyciągnął całą polską czołówkę zawodników. W 2018 roku Rajd Śląska był najmocniej
obsadzonym rajdem w sezonie. W 2018 r. rozegrano najdłuższą edycję rajdu okręgowego, która
liczyła 49,2 km (trasa mistrzostw Polski wynosiła 112,02 km). To prawie dwukrotnie więcej od
najkrótszego Rajdu Mikołowskiego, który został przeprowadzony w sezonie 2014 i liczył 27,22 km.
Szacuje się, że impreza przyciągnęła ok. 2 tys. widzów.
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Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych
W 2018 r. po raz pierwszy rozegrano w Mikołowie Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad
Specjalnych. Odbył się tu dwudniowy turniej golfa. Olimpiady specjalne to jeden z trzech filarów
ruchu olimpijskiego na świecie, obok Igrzysk Olimpijskich i Igrzysk Paraolimpijskich. Celem
zawodów jest popularyzacja sportu wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, integracja ze
społeczeństwem i rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych. Impreza dla zawodników miała
również stricte sportowy wymiar. Każdy z nich walczył bowiem o kwalifikacje do Światowych
Letnich Igrzysk w Abu Dhabi.
Miejska Placówka Muzealna
Miejska Placówka Muzealna to instytucja przybliżająca mieszkańcom dawne życie w Mikołowie i na
Śląsku. Niemal wszystkie eksponaty zostały podarowane placówce przez mieszkańców Mikołowa
i okolicy. Oprócz wystawy stałej ukazującej dawne śląskie mieszkanie, organizowane są tu wystawy
historyczne, malarskie, fotograficzne i wiele innych.
Jarmark Staroci
Miejska Placówka Muzealna jest organizatorem Mikołowskich Jarmarków Staroci (od ponad 15 lat).
Impreza ta odbywa się na Rynku zwykle w pierwszą niedzielę miesiąca i przyciąga setki handlarzy,
pasjonatów i kolekcjonerów. Dzięki nieustannej promocji w prasie radiu i telewizji mikołowski
Jarmark stał się niezwykle popularny i na stałe wpisał się w ogólnopolski kalendarz giełd, jarmarków
i targów staroci.

Inne ważne sfery życia publicznego
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, odprawiona została

uroczysta Msza

Święta w Bazylice pw. św. Wojciecha. Zorganizowano również przemarsz z bazyliki św. Wojciecha
na rynek oraz uroczystości upamiętniające okrągłą rocznicę wolności.
75

Koronacja Obrazu Matki Bożej Mikołowskiej
5 sierpnia 2018 odbyła się koronacja obrazu Matki Bożej Mikołowskiej Matki Miłosierdzia. To
wydarzenie wzbogacające dziedzictwo religijne i kulturowe Mikołowa, który od tego dnia stał się
ważnym punktem na mapach pielgrzymek.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia na mikołowskim rynku ustawiono stajenkę bożonarodzeniową.
Przystrojono także główne ulice świecącymi ozdobami świątecznymi.
Polityka informacyjna
W 2018 r. Urząd Miasta Mikołów wprowadził nowe elementy w prowadzonej polityce informacyjnej
i promocyjnej miasta. Obok regularnych publikacji prasowych i nagrań radiowych

dotyczących

bieżących działań urzędu, wprowadzono nowy internetowy portal miasta, na którym w wygodny
sposób mieszkańcy mogą uzyskać informację, załatwić formalności czy zadać pytanie burmistrzowi.
Nowością było przeprowadzenie kampanii informacyjnej uświadamiającej mieszkańców, na co
przeznaczane są środki budżetowe. Na specjalnej stronie internetowej można było śledzić wykresy
dokumentujące „na co idą moje pieniądze”, czyli jaka część środków budżetu miejskiego
przekazywana jest na poszczególne cele.
Wydano także nową broszurę promocyjną Mikołowa (w językach polskim i angielskim), a także
edukacyjne karty „Piotrusia”, przedstawiające ważne miejsca w mieście. To element edukacyjny
kierowany do najmłodszych.
Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie
Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się instytucją
kultury. Jest miejscem otwartym i przyjaznym dla całych rodzin. Dla użytkowników biblioteki
przygotowano 16 stanowisk komputerowych, z możliwością bezpłatnego dostępu do Internetu oraz
możliwością dostępu do książki w formie elektronicznej, do płyt CD z muzyką, do filmów na płytach
CD. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z sprzętu i oprogramowania dla osób z dysfunkcją
wzroku – multilektor SARA, monitor brajlowski, oprogramowanie ADOBE FINE READER,
oprogramowanie powiększające ekran Magic, oprogramowanie czytające Jaws, syntezatory mowy
Loquendo i Speak II.

Wyposażenie sali głównej to połączenie tradycji z nowoczesnością.

Niepowtarzalny klimat uzyskano dzięki klasycznym stylizowanym meblom bibliotecznym.
Doskonałym uzupełnieniem jest oświetlenie na filarach i stolikach, fortepian oraz obrazy malarzy
polskich (gości corocznych Impresji Mikołowskich). Z atmosferą stylizowanego wnętrza doskonale
komponuje się ekran kinowy i nowoczesny sprzęt projekcyjny, dzięki któremu można wyświetlać
filmy zapisane na tradycyjnej taśmie filmowej, jak i te na nośnikach DVD oraz sprzęt nagłośnieniowy
– estradowy i konferencyjny. Przemyślane połączenie trzech funkcji – biblioteki, kina i sceny
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kameralnej, pozwoliło na wzbogacenie i podniesienie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta,
z możliwością prezentacji filmów. System biblioteczny Prolib i system zabezpieczający oparty na
technologii RFID zapewniają szybki dostęp do zasobów biblioteki, lepszą i efektywniejszą obsługę
czytelnika oraz bezpieczeństwo zbiorów.
W 2018 roku liczba odwiedzin wynosiła 121945, wypożyczeń 220780, a ilość imprez, spotkań (lekcje
biblioteczne, zabawy literackie, lekcje tematyczne, teatrałki, akcje czytelnicze, spotkania w ramach
Akademii Rozwoju Osobistego dla dorosłych, kino, małe formy teatralne, koncerty, wystawy, in.) to
1079, w których wzięło udział 25461 osób.
Wzajemna troska i współdziałanie z wieloma partnerami: przedszkolami, szkołami, instytucjami
kultury, stowarzyszeniami dała wymierne efekty.
Wzbogacono ofertę kulturalną, wykorzystując dostępne zasoby i lokalne warunki oraz wykorzystując
nowatorskie rozwiązania podczas zajęć, warsztatów czy spotkań. Tematyka zajęć jest bardzo szeroka.
Uczestnicy biorący udział w zajęciach nie ponoszą żadnych kosztów, a materiały z których korzystają
są bezpłatne.

Zajęcia te za każdym razem dostosowane są do wieku, poziomu umiejętności,

zainteresowań i potrzeb danej grupy. Inicjatywa jest dla dzieci i młodzieży doskonałym uzupełnieniem
oferty zajęć pozaszkolnych. Poprzez uczestnictwo w organizowanych lekcjach bibliotecznych,
zajęciach czy warsztatach, kształtowane są umiejętności wyrażania siebie, samodoskonalenia oraz
samokształcenia. Dla dorosłych zorganizowano spotkania z teatrem, filmem, historią, podróżnikiem,
a także spotkania ze zdrowiem. Młodzież, dorośli oraz seniorzy mogli skorzystać z kursów
komputerowych, z kursów e-learningowych z języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego
i francuskiego.
Promowaliśmy alternatywne formy spędzania wolnego czasu całych rodzin (kino, koncerty, małe
formy teatralne). Ideą było również wyrównanie szans wszystkich ludzi w zakresie nauki, oświaty
i kultury. Chcemy, aby każdy mikołowianin miał dostęp do szeroko pojętej kultury.
Ciekawe propozycje w 2018 roku:
Muzyczna Kawiarenka Literacka - spotkania przeznaczone dla dorosłych i seniorów przy muzyce
i kawie o literaturze. W ramach projektu organizowane są spotkania literackie, spotkania autorskie dla
dorosłych. W 2018 r. uczestnicy odwiedzili również Galerię sztuki intuicyjnej Gerarda Trefonia
w Rudzie Śląskiej.
Dumna i Niepodległa – projekt realizowany w związku z obchodami 100 – lecia Odzyskania
Niepodległości. W ramach projektu zorganizowano spotkania dla dorosłych:
o

W salonce w Compiègne. Zakończenie I wojny światowej - prelekcja dr hab. Grzegorza
Bębnika,
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o

Od wielości ku jedności - prelekcja dr hab. Grzegorza Bębnika,

o

Proszę pomyśleć o Górnym Śląsku" (W. Korfanty). Region na tle wydarzeń,

o

w Polsce w 1918 r. - prelekcja dr hab. Grzegorza Bębnika,

o

Małe miasto, wielka historia. Mikołów 1918 r. - prelekcja dr hab. Grzegorza Bębnika,

o

oraz wystawę Mikołów małe miasto, wielka historia 1914-1918, którą opracowały Bożena
Holeczek i Anna Wojtkowska-Witala.

Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie - nawiązano współpracę z Uniwersytetem Śląskim.
W ramach tej współpracy będą organizowane spotkania dla słuchaczy Podyplomowych Studiów
z Wiedzy o Regionie. W spotkaniach mogą uczestniczyć użytkownicy Biblioteki.
W 2018 roku miała miejsce:
o

prelekcja dr Agnieszki Tambor na temat twórczości Lecha Majewskiego,

o

projekcja filmu „Wojaczek”,

o

wykład dr hab. prof. UŚ Romualda Cudaka poświęcony poezji Rafała Wojaczka.

o

Literatura i psychologia – to cykl warsztatów psychologiczno-literaturoznawczych, którego
organizatorami jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie i Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Mikołowie. Warsztaty organizowane są w ramach sieci doskonalenia
bibliotekarzy, nauczycieli języka polskiego oraz wychowawców powiatu mikołowskiego,

o

Klub Aktywnego Seniora (we współpracy ze stowarzyszeniem Krystyn i sympatyków
Pomocna Dłoń),

o

Babcine heklowanie i sztrykowanie – cotygodniowe spotkania z rękodziełem i literaturą dla
osób 60 plus. W ramach spotkań prezentowane i wykorzystywane są zbiory biblioteczne z tej
dziedziny oraz literatura z zakresu twórczego spędzania wolnego czasu, literatura o Śląsku
i po śląsku . Prace uczestniczek prezentowane są na wystawie w Bibliotece,

o

Kino w Bibliotece. Zorganizowano 138 seansów filmowych, w których uczestniczyło 4288
osób. Dorosłych,

o

Kino dla Rodziców z Maluszkami – propozycja młodych matek, które raz w miesiącu
przychodzą ze swoimi pociechami do Biblioteki obejrzeć przez siebie wybrany film. Mogą
skorzystać ze strefy dla rodzica z dzieckiem, która powstała w ramach projektu Rodzicielski
Mikołów (Budżet Obywatelski),
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o

IV Mikołowskie Dyktando – przystąpiło 26 osób (Mikołowa, Łazisk Górnych, Górek
Wielkich, Legionowa, Dzierzążni, Świdnicy), tekst dyktanda napisał dr Artur Czesak (UJ).
I miejsce zajęła Joanna Hawełek z Górek Wielkich,

o

Graficzny Mikołów. Konkurs został ogłoszony dla

studentów

w ramach współpracy

Biblioteki z UŚ - Instytutem Sztuki w Cieszynie. Do wystawy pokonkursowej dopuszczono
40 grafik. Przeważającą część prac stanowiły twórcze interpretacje architektury Mikołowa,
prace nawiązujące do historii miasta, przedstawienia metaforyczne, symboliczne, a nawet
rebus. Przygotowano również katalog wystawy,
o

"Napiszmy to po naszymu". Zadaniem uczestników konkursu było napisanie napisanie
wiersza w gwarze śląskiej lub wiersza w języku polskim, którego tematyka dotyczyła Górnego
Śląska. Nadesłało swoje prace 17 osób. Przewodniczącym jury był Marek Szołtysek.

o

Akcje społeczne:
o

Szybki PIT 2017 W okresie od lutego na trzech stanowiskach w Czytelni Ogólnej
dostępny był dla mieszkańców program e-Deklaracje, który umożliwił składanie
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z możliwością wydruku
deklaracji. Bibliotekarze służyli pomocą w zakresie obsługi programu e-Deklaracje.

o

Budżet obywatelski – w Bibliotece miały miejsce spotkania promocyjne w sprawie
budżetu obywatelskiego, a także głosowanie w tej sprawie.

o

Porady prawne - w każdy czwartek miesiąca udzielane są bezpłatne porady prawne
dla mieszkańców Mikołowa, z których skorzystało 288 osób.

o

Zbiórki materiałów dla uczestników warsztatów w Dziennym Domu Pomocy oraz
pensjonariuszy

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Szpitalu św. Józefa

w Mikołowie.
o

Kiermasz książek, z którego dochód został przeznaczony dla pięcioletniej Joasi
Mierzwy, która od dwóch lat razem z rodzicami walczy o to, żeby obudzić się ze
śpiączki.

o

Tydzień Bibliotek.

o

Narodowe Czytanie

o

Noc Bibliotek

o

Koncerty:
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o

Operetka po śląsku w wykonaniu Kamil Roch Karolczuk (tenor) i Anny
Wojtaszewskiej (sopran);

o

Spotkanie z Fletnią Pana – Oleg Dowgal;

o

Koncert Wiosenny – sopran Marianna Łaba (sopran) z Lwowa;

o

Wiosenne i jesienne popisy uczniów Prywatnego Studium Muzycznego
w Mikołowie;

o

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie - Popis zespołów keyboardowych
i ukulele;

o

Operetka z Humorem – Naira Ayvazyan (sopran) i Kamil Roch Karolczuk
(tenor);

o

XVII Mikołowski Festiwal Muzyczny organizowany przez Ognisko Pracy
Pozaszkolnej w Mikołowie;

o

Wieczór z polską i amerykańską balladą country This is the last cowboy song
w wykonaniu Kacpra Chirzyńskiego i Tomasza Grabowskiego;

o

Widowisko poetycko-muzyczne z okazji Święta Niepodległości (zespól
VOCCATA w składzie: Małgorzata Langner, Barbara Solich, Małgorzata
Wojciechowska i Mateusz Wróbel);

o

Koncert Muzyki Polskiej: najpiękniejsze pieśni i arie operowe F. Chopina
i St. Moniuszki wykonała Iwona Karbowska (sopran) i Agnieszka Porzuczek
(fortepian);

o

Sylwester z Operetką – Ewa Lopocz (sopran), Kamil Roch Karolczuk (tenor),
Aleksander Kruczek (tenor).

Czytelnictwo dzieci i młodzieży.
Lekcje biblioteczne – 97 spotkań; 2221 uczestników.
Lekcje biblioteczne przygotowywane są dla przedszkolaków i uczniów. Głównym celem tych zajęć
jest ukazanie biblioteki jako miejsca, będącego centrum szeroko rozumianej kultury. Oprócz
pokazania i poznawania różnych agend biblioteki, zwracano uwagę na jej działalność kulturalnooświatową, informując dzieci o szerokiej ofercie imprez kulturalnych, kierowanych zarówno dla
młodszych i starszych czytelników. Każde dziecko zwiedzało bibliotekę – wszystkie jej agendy.
Starano się tak przedstawić księgozbiór, aby później dzieci mogły samodzielnie korzystać
i wyszukiwać książki. Zajęcia miały na celu przedstawienie biblioteki jako miejsca, w którym dzięki
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książkom, potrafimy odnaleźć odpowiedź na nurtujące nas pytania oraz poznać nowych książkowych
przyjaciół, dzięki którym przeżyć można ciekawe, czasami nieprawdopodobne przygody.
Lekcje tematyczne – 95 spotkań; 2048 uczestników
Lekcje tematyczne osnute są wokół jednego głównego zagadnienia. Poprzez informacje
z przygotowanych książek, uczniowie poszerzają swoją wiedzę, ale przede wszystkim dowiadują się,
że biblioteka to miejsce, gdzie można odnaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Pokazujemy, że
poszukiwać tych informacji można korzystając z różnych źródeł wiedzy: książek, czasopism oraz
Internetu.
Zabawy literackie – 103 spotkań; 2221 uczestników
Zabawy literackie to zajęcia cieszące się dużym zainteresowaniem dzieci. Głównie organizowane dla
grup przedszkolnych. W trakcie zabawy dzieci często szukają ukrytych przedmiotów wśród książek
na regałach. Dzięki temu poznają książki stojące na półkach i widzą, jak wiele ciekawych książek jest
w bibliotece. Poprzez zabawę starano się pokazać książkę jako wartościowy bodziec do zabaw i nauki,
inspirację do rozmów, i wspólnego spędzania czasu..
Warsztaty – 25 spotkań; 487 uczestników. Tematy:
o

Dumna i niepodległa (projekt realizowany od kwietnia do listopada):

o

Kreatywne wtorki – język angielski dla dzieci z Helen Doron;

o

Wonders of the world – dziecięcy klub podróżnika z Helen Doron;

o

Angielski w Walentynkowym Stylu – zajęcia dla dzieci z M@M;

o

Spotkania z Rodzinką - cykliczne spotkania popołudniowe dla najmłodszych dzieci i ich
rodziców. Na każdym spotkaniu dzieci poznają i oglądają ciekawe książki, tematycznie
związane z pracą plastyczną, którą wspólnie ze swoją mamą lub tatą albo babcią wykonują.
Jest także czas na wspólną zabawę w Kąciku Malucha;

o

Bezpieczny Internet – zajęcia interaktywne we współpracy z biblioteką szkolną;

o

Zielono mi!- warsztaty literacko – plastyczne - prace dzieci

były wystawione w dziale

dziecięcym, część wysianych roślin uczestnicy zabrali do domu, pozostałe zostały posadzone
w okolicy biblioteki;
o

Ekologicznie i lirycznie – warsztaty ekologiczne;

o

Potyczki biblioteczne – warsztaty biblioteczne;

o

Czytamy bez mamy - warsztaty czytelnicze;
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o

Mirabelkowy Świat - warsztaty czytelnicze zorganizowano z okazji ogólnopolskiej akcji
czytelniczej „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy” w ramach oficjalnych obchodów
100-lecia Niepodległości. Biblioteka zorganizowała zajęcia na podstawie książki Mirabelka
Cezarego Harasimowicza przybliżając dzieciom historię naszego kraju.

Działalność Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie
Styczeń - 2018

o Piątek z Klubem Filmowym „iks” - premiery filmowe zrealizowane w Klubie Filmowym
„iks” w Mikołowie - 3 stycznia.

o Rozpoczęcie 110. roku działalności chóru mieszanego „Harmonia” w Mikołowie - koncert
inauguracyjny w Bazylice - 6 stycznia.

o Karnawałowa Galeria Muzyczna - koncert arii operowych i operetkowych w wykonaniu
wokalistek: Justyny Bujak, Karoliny Borodziuk i Magdaleny Czarneckiej oraz pianistki
Małgorzaty Warcaby z Akademii Muzycznej

im. K. Szymanowskiego w Katowicach –

11 stycznia.

o Wystawa Ptaków Europejskich - 13 - 14 stycznia.
o Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 26 Finał - zaplecze dla wolontariuszy jak i osób ze
sztabu WOŚP w salach MDK oraz pomoc i obsługa techniczna imprezy na Rynku –
14 stycznia.

o Warsztaty decoupage - warsztaty - 20 stycznia.
o Mikołowskie Spotkania Kolędowe - koncert i widowisko z udziałem chórów: Chopin,
Harmonia, Gloria, Mokrzanki, Mikołowianki, Mokierski Chór Kameralny oraz Capelli
Nicopolensis, Dreamki, grupy teatralnej Bzduuura i koła wokalno- instrumentalnego –
22 stycznia.

o Warsztaty ekologiczno-kosmetyczne - 26 stycznia.
o Ferie Zimowe dla dzieci i młodzieży - Zimowa Akademia Zabawy! - od 29 stycznia do
9 lutego. (29.01 - 2.02 - Zabawa w Rio de Janeiro, 19.01 - 2.02 - Zabawy muzyczne - zajęcia
w Centrum Muzycznym Krawczyka XXI).

o Galeria MDK

-

wystawa XXVII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Impresje

Mikołowskie 2017 - „Czas w przestrzeni Śląska”.

o Galeria 33 - otwarcie wystawy poplenerowej I Pleneru Integracyjnego pod patronatem
Stowarzyszenia Barwy Śląska - 18 stycznia.

o Teatr Młodszego Widza - spektakl „Renifer i Bałwanek” Fabryka Kultury - 20 stycznia.
Działalność naszych chórów i zespołów:

o Chór mieszany „Chopin” - Bujaków:
o koncert kolęd w kościele w Ornontowicach - 1 stycznia,
o koncert kolęd w kościele w Bujakowie - 8 stycznia,
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o koncert kolęd w kościele w Woszczycach - 15 stycznia,
o Mikołowskie Spotkania Kolędowe koncert w MDK - 22 stycznia.
o Chór mieszany „Harmonia”:
o koncert kolędowy chóru z orkiestrą w Bazylice oraz msza w intencji chórzystów –
6 stycznia,

o koncert kolęd u Salwatorianów w Mikołowie - 14 stycznia,
o koncert kolęd na Nikiszowcu z okazji 110-lecia Nikiszowca - 21 stycznia,
o Mikołowskie Spotkania Kolędowe - koncert w MDK - 22 stycznia.
o Chór żeński „Gloria”:
o koncert kolęd w kościele św. Józefa w Katowicach - 6 stycznia,
o koncert kolęd w kościele Świętego Ducha w Rudzie Śląskiej - Czarnym Lesie –
7 stycznia,

o koncert kolęd w kościele Marii Magdaleny w Rudzie Śląskiej Bielszowicach –
14 stycznia.

o Mikołowskie Spotkania Kolędowe - koncert w MDK - 22 stycznia.
o Zespół Regionalny „Mikołowianki”:
o Mikołowskie Spotkania Kolędowe - koncert w MDK - 22 stycznia,
o kolędowanie w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu - 24 stycznia.
o Chór żeński „Mokrzanki”:
o Mikołowskie Spotkania Kolędowe - koncert w MDK - 22 stycznia,
o koncert kolęd w Mokrem - 29 stycznia.
Luty - 2018

o Ferie Zimowe dla dzieci i młodzieży - Zimowa Akademia Zabawy! (29.01 - 2.02 - Zabawa
w Rio de Janeiro, 29.01 - 2.02 - Zabawy muzyczne - zajęcia w Centrum Muzycznym
Krawczyka XXI, 5 - 8 luty - Warsztaty z Capellą Nicopolensis, 5 - 9 luty - zajęcia ekologiczno
– survivalowe).

o Śląskie Ostatki - wykonawcy: chór mieszany „Chopin” z Bujakowa, zespół RAM oraz Śląskie
Bajery, prowadzenie Jarosław Świerkot - 13 luty.
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o Turniej szachowy im. Stanisława Godźka - 18 luty.
o Warsztaty ekologiczno - kosmetyczne: „Zrób sobie kosmetyk” - 23 luty.
o Galeria 33 - wystawa poplenerowa I Pleneru Integracyjnego pod patronatem Stowarzyszenia
Barwy Śląska - do 9 lutego.
Działalność chórów i zespołów

o Chór mieszany „Chopin” - Bujaków:
o Śląskie ostatki - przygotowanie i prowadzenie imprezy - 13 luty.
o Chór mieszany „Harmonia”:
o koncert kolęd dla podopiecznych ZOL w Mikołowie - 2 luty.
o Chór żeński „Gloria”:
o X Spotkania Kolędowe u Salwatorianów - 2 luty.
o Zespół Regionalny „Mikołowianki”:
o Śląskie ostatki - 13 luty.
o Zespół „Capella Nicopolensis”:
o warsztaty taneczne - 5 - 8 luty
o ferie artystyczne w Kiełkowicach na Jurze - 9 -11 luty.
Marzec - 2018

o 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje na szczeblu powiatowym Małego OKR
2018:

o przesłuchania klas 0 - III - 6 marca,
o przesłuchania klas IV - VI - 7 marca,
o przesłuchania klasy VII i Gimnazjum - 8 marca.
o Kabaret Ani Mru Mru - „Ostatnie takie trio” - 10 marca.
o Warsztaty kreatywne - Shabby Chic - 10 marca.
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o Warsztaty florystyczne - „Wiosna, ach to Ty” - 13 marca.
o II Mikołowski Festiwal Obrzędów i Zwyczajów - Wiosna - 23 - 24 marca.
o Festiwal połączony z konkursami dla dzieci i dorosłych, warsztatami oraz jarmarkiem.
o warsztaty dekoracji pierników dla dzieci - 21 marca,
o warsztaty dekoracji pierników dla dorosłych - 22 marca,
o warsztaty dekorowania jaj dla rodziców z dziećmi - 23 marca,
o Marzanna i Goik - konkurs dla dzieci z przedszkoli i szkół klasy I - III - 23 marca,
o Tradycyjne ciasta wielkanocne - konkurs kulinarny dla dorosłych - 24 marca.
o Jarmark Wielkanocny - 23 - 24 marca.
o Galeria MDK - wystawa prac Karoliny Hajok - wernisaż 9 marca.
o Galeria 33 - otwarcie wystawy prac 15 marca - Andrzej Ryszard Czerwiński - malarstwo.
o Teatr Młodszego Widza - przedstawienie „Czerwony kapturek” - 3 marca.
Działalność chórów i zespołów:

o Chór mieszany „Chopin” - Bujaków:
o koncert pasyjny w kościele w Bujakowie - 25 marca,
o Chór mieszany „Harmonia”:
o koncert pasyjny w kościele w Gostyni - 11 marca,
o koncert pasyjny w kościele w Szopienicach - 21 marca,
o koncert pasyjny w Mokrem - 25 marca,
o Chór żeński „Gloria”:
o występ podczas II Mikołowskiego Festiwalu Obrzędów i Zwyczajów- 24 marca.
o Zespół Regionalny „Mikołowianki”:
o udział w II Mikołowskim Festiwalu Obrzędów i Zwyczajów - 23 marca.
o Zespół „Capella Nicopolensis”:
o warsztaty taneczne oraz fechtunku - 9 - 10 marca,
o występ w Miejskiej Bibliotece w Mikołowie dla gości z programu Erazmus –
19 marca,

o udział w konkursie powiatowym „Młodzi artyści na scenę” - 21 marca.
Kwiecień - 2018

o Premiera przedstawienia: „Czarnoksiężnik z krainy Oz” przygotowanego przez Grupę
teatralną „BZDUUURA” w reżyserii Jarosław Ciszka jako produkcja własna - cykl
spektakli dla mikołowskich szkół - 10 kwietnia.

o Warsztaty kreatywne - Transfer tekstu na drewnianą deseczkę - 7 kwietnia.
o Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje miejskie dla szkół ponadgimnazjalnych 11 kwietnia.

o Teatr KOREZ - monodram „Mianujom Mie Hanka” - 17 kwietnia.
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o Otwarcie i wystawa fotografii w holu MDK połączone z warsztatami dla dzieci i młodzieży z
SP nr 3 w Mikołowie - social fake work - pokazujemy fałszywy świat mediów
społecznościowych - 18 kwietnia.

o Piątek z Klubem Filmowym „iks” - warsztaty z „iksem” oraz spotkanie z fotografem,
operatorem filmowym i autorem filmów dokumentalnych dla TVP Aleksandrem Dylem 20 kwietnia.

o Galeria MDK - otwarcie wystawy „Między architekturą a pejzażem” - Janusz Maciążek 6 kwietnia,

o Galeria 33 - otwarcie wystawy malarstwa - Andrzej Długi - 12 kwietnia.
o Galeria Podróżnicza - Extra - Dominika Friedrich - spotkanie z Kalabrią - 5 kwietnia.
o Teatr Młodszego Widza – przedstawienie „Na straganie” - 7 kwietnia.
Działalność chórów i zespołów:

o Chór mieszany „Chopin” - Bujaków:
o oprawa muzyczna świątecznej mszy w kościele w Bujakowie - 1 kwietnia
o koncert w kościele p. w. Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu Zdroju - 8 kwietnia.
o Chór żeński „Gloria”:
o adoracja Miłosierdzia Bożego, uroczysta koronka, litania oraz koncert z tekstami
w kościele u Salwatorianów w Mikołowie - 8 kwietnia.

o Zespół Regionalny „Mikołowianki”:
o występ podczas Dnia Śląskiego w ZSS nr 2 w Mikołowie - 4 kwietnia,
o udział

w

uroczystościach

jubileuszowych

190-lecia

Szkoły

Podstawowej

nr 8 w Paniowach, oprawa muzyczna mszy i występ podczas akademii szkolnej 18 kwietnia,

o Zespół „Capella Nicopolensis”:
o występ w Białym Domku w ramach akcji Młody Mikołów dla Seniorów - 4 kwietnia,
o koncert historyczny zespołu w MSP nr 7 w Knurowie „Z tańcem przez wieki” 13 kwietnia,

o udział w konkursie X Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Uśmiechu”Wiosna, Nadziej i Radość” - 24 kwietnia.
Maj - 2018

o Jubileusz 110. lat istnienia chóru mieszanego „Harmonia” - koncert chóru - 12 maja.
o Targi Rękodzieła Artystycznego - 18 - 19 maja.
o Warsztaty kreatywne - stwórz komplet dla swojej Mamy - 19 maja.
o XXVIII Mikołowskie Dni Muzyki:
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o 19 maja - koncert inauguracyjny w Bazylice - Slovak Sinfonietta Żilina - Słowacja,
Nicolaus Grigoriadis - trąbka, Paweł Przytocki - dyrygent.

o 20 maja – koncert organowy w Bazylice – Józef Kotowicz - organy, Stanisław Kuk –
skrzypce

o 22 maja – koncert polski w kościele w Bujakowie - Kwintet Smyczkowy Impressione.
o 24 maja – koncert wokalny w kościele w Paniowach - zespół „Menestrel” z Ukrainy.
o 25 maja – Anna Maria Jopek – koncert w MDK.
o 27 maja – recital organowy w Bazylice – Stanisław Surin.
o 29 maja – koncert kameralny w kościele w Mokrem - trio akordeonowe Symetrio.
o Warsztaty kreatywne z okazji Dnia Dziecka - 28 maja.
o Galeria MDK - otwarcie wystawy malarstwa - Michał Kwarciak - 10 maja.
o Galeria 33 - otwarcie wystawy - Janina Partyka - Pojęta - Grupa Artystyczna Sztuka „Bez
barier 14” - 17 maja.
Działalność chórów i zespołów:

o Chór mieszany „Harmonia”
o koncert galowy z okazji jubileuszu 110-lecia - 12 maja.
o Chór żeński „Gloria”:
o występ podczas Targów Rękodzieła Artystycznego w Mikołowie - 19 maja.
o Chór żeński „Mokrzanki”:
o oprawa muzyczna nabożeństwa w kościele w Mokrem - 17 maja.
o Zespół Regionalny „Mikołowianki”:
o koncert pieśni i poezji maryjnej w kościele w Tarczku - 1 maja,
o śląska biesiada dla podopiecznych DPS nr 2 w Zabrzu - 27 maja.
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o Zespół „Capella Nicopolensis”:
o udział w Konkursie Fletowym w Kobiórze - 23 maja,
o oprawa i pomoc podczas koncertów Mikołowskich Dni Muzyki: 19, 20, 22, 24, 25, 27
i 29 maja.
Czerwiec – 2018

o XXVIII Mikołowskie Dni Muzyki:
o 2 czerwca – koncert kameralny w kościele w Borowej Wsi - Zespół Extempore,
o 3 czerwca – recital organowy w Bazylice - Giampaolo di Rosa (Włochy),
o 5 czerwca – koncert kameralny muzyki dawnej w kościele ewangelickim - Stefan
Temmingh z zespołem,

o 6 czerwca – koncert bluesowy w MDK - Danny Bryan z zespołemt,
o 8 czerwca – koncert jubileuszowy chóru Harmonia w Akademii Muzycznej
w Katowicach,

o 9 czerwca - koncert finałowy w Bazylice - Piotr Pławner - skrzypce, Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent.

o Warsztaty kreatywne dla Taty z okazji jego święta - 8 czerwca.
o Piknik z okazji Dnia Dziecka - 9 czerwca.
o SeniorMania - I Mikołowski Przegląd Twórczości Senioralnej - 15 czerwca.
o Warsztaty z Katarzyną Szczygieł z Muzeum Narodowego w Krakowie przeznczone dla
partnerów Programu NCK - „Rękodzielnia - dzielimy się sztuką bez barier” - 18 czerwca.

o Warsztaty z Beatą Grochowską z Muzeum Śląskiego przeznczone dla partnerów Programu
NCK - „Rękodzielnia - dzielimy się sztuką bez barier” - 19 czerwca, 25 czerwca.
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o Galeria MDK - otwarcie wystawy malarstwa Grupy Twórców „Barwą Skojarzeni” 6 czerwca,

o Galeria 33 - otwarcie wystawy malarstwa - Kazimiera Wiśniewska - 14 czerwca.
Działalność chórów i zespołów:

o Chór mieszany „Harmonia”:
o koncert jubileuszowy chóru z okazji 110. rocznicy działalności w Akademii
Muzycznej w Katowicach - 8 czerwca.

o Chór żeński „Gloria”:
o występ podczas SeniorManii – 15 czerwca,
o Chór żeński „Mokrzanki”:
o występ podczas Mokierskich Spotkaniach Chóralnym w kościele w Mokrem –
17 czerwca.

o Zespół Regionalny „Mikołowianki”:
o występ podczas SeniorManii - 15 czerwca.
o Zespół „Capella Nicopolensis”:
o oprawa i pomoc podczas koncertów Mikołowskich Dni Muzyki: 2, 3, 5, 6, 9 czerwca,
o udział w II Międzynarodowym Festiwalu Renesansu w Lublinie 8 - 10 czerwca,
o koncert dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kłodnicy - 13 czerwca,
o koncert w Miejskim Ośrodku Kultury im. Adama Mickiewicza w Zawierciu –
20 czerwca.
Lipiec - sierpień 2018

o XXVIII Międzynarodowy Plener Malarski Impresje Mikołowskie : 1 - 8 lipca.
o W plenerze uczestniczyło 15 artystów z kraju (Katowice, Mikołów, Bytom, Łódź, Poznań,
Kraków, Rzeszów) i za granicy (Serbia, Szwecja). Komisarzem artystycznego pleneru była
Barbara Kasperczyk. Odbyły się 3 konferencje, 2 wycieczki do Muzeum Śląskiego
w Katowicach i do Krakowa na Biennale oraz podwójny wernisaż: wystawa prac i warsztaty
grafiki pedagogów ASP w Krakowie.

o Wakacje z MDK - Wakacyjny Zawrót Głowy - Zajęcia taneczne, teatralne i przygodowe
przygotowane we współpracy z Hufcem ZHP Ziemi Mikołowskiej - cztery turnusy półkolonii:
25 - 29 czerwca, 2 - 6 lipca, 23 - 27 lipca, 30 lipca - 3 sierpnia.

o Mikoł’OFF Festiwal w Centrum Muzycznym Krawczyka XXI (koncerty połączone
z Festiwalem Kolorów) - 31 sierpnia.

o Galeria MDK - Mirosław Pawłowski, Adam Romaniuk, Judyta Bernaś - 7 lipca,
Działalność chórów i zespołów:

o Chór mieszany „Harmonia”:
o

uroczysta oprawa mszy św. koronacyjnej w Bazylice i koncert podczas nieszporów –
5 sierpnia,
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o Chór mieszany „Chopin” z Bujakowa:
o oprawa mszy pożegnalnej ks. Prob. J. Walisko - 26 lipca,
Wrzesień - 2018

o Organizacja Dni Mikołowa: 1 - 2 września:
o 1 września – sobota
16.00 – Otwarcie Dni Mikołowa
16.30 – Krzywa Alternatywa

18.0 – Kolory
19.30 – Sound’n Grace
21.30 – Bednarek

o 2 września – niedziela
13.00 – Otwarcie II Dnia – program dla dzieci

14.30 – Mariusz Kalaga
16.0 – Piotr Herdzina z zespołem
17.30 – Halina Frąckowiak z zespołem
19.00 – Margaret

o Galeria MDK – 49. Międzynarodowa wystawa Koła Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy
z Quebeku CAPSQ – 14 września.
Działalność chórów i zespołów:

o Chór mieszany „Chopin” - Bujaków:
o śpiew podczas mszy odpustowej w kościele w Bujakowie - 9 września,
o koncert w kościele w Jaśkowicach - 22 września.
o Chór mieszany „Harmonia”:
o odsłonięcie tablicy pamiątkowej dla zmarłych chórzystów na cmentarzu w Mikołowie
oraz śpiew podczas mszy - 17 września.
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o Chór żeński „Mokrzanki”:
o śpiew podczas mszy dziękczynnej i uroczystości Dożynek w Mokrem - 8 września.
o Zespół regionalny „Mikołowianki”:
o Biesiada Rękodzieła - występy we Wręczycy Wielkiej - 8 września.
o Capella Nicopolensis:
o występ na dziedzińcu Collegium Maius w Krakowie - 22 września.
Październik - 2018
Działania:

o „Rękodzielnia - dzielimy się kulturą bez barier”. Projekt Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

o warsztaty plastyczne dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikołowie - 3 i 17 października,
o wycieczki do Muzeum Śląskiego na lekcje muzealne 4 i 5 października,
o warsztaty plastyczne dla OREW Wyry - 16, 23, 24 i 30 października,
o warsztaty plastyczne dla ZSS nr 2 - 18, 22, 25 i 29 października,
o warsztaty plastyczne dla Ośrodka w Borowej Wsi - 31 października.
o Koncert na otwarcie sezonu artystycznego - Janusz Radek z zespołem - 5 października.
o X Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej - jubileuszowa edycja przeglądu, uroczyste otwarcie
w sali widowiskowej, wykład Katarzyny Młynarczyk, koncert arii operetkowych i pieśni
w wykonaniu Magdaleny Czarneckiej i Piotra Karzełka - 15 października.

o Teatr Figa - spektakl „Kobietkowo” - 17 października.
o „Pomsta” Mariana Makuli - Spektakl był finansowany ze środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach projektu Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska - 25 października.

o Galeria 33 - Anna Geta - otwarcie wystawy fotografii „Po pierwsze kobieta” - 11 października
o Teatr Młodszego Widza: przedstawienie „Jaś i Małgosia” - 6 października.
Działalność chórów i zespołów:

o Chór mieszany „Chopin” - Bujaków:
o warsztaty muzyczne wyjazdowe w Wiśle - 19 - 21 października.
o Chór mieszany „Harmonia”:
o koncert w kościele w Łaziskach Dolnych - 27 października.
o Chór żeński „Mokrzanki”:
o oprawa mszy św. w kościele w Mokrem - 20 października.
o Chór żeński „Gloria”:
o oprawa mszy św. u Salwatorianów - 13 października,
o konkurs Pieśni Patriotycznej w Myszkowie - 29 października.
o Zespól regionalny: „Mikołowianki”:
o wizyta na Nikiszowcu, prezentacja strojów, fotografie, zwiedzanie - 9 października.
Listopad - 2018
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o Marcinowe Święto - zespół „Wręczynki” z Wręczycy Wielkiej, chór żeński „Mokrzanki”,
Zespół „Mikołowianki”, Capella Nicopolensis - grupa barokowa, zespół wokalno instrumentalny z MDK - 9 listopada.

o Koncert z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości z udziałem chóru mieszanego „Chopin”
pod dyrekcją Romualda Poloczka, solistów - wokalistów z Akademii Muzycznej
w Katowicach: prof. Feliks Widera - tenor, Małgorzata Paluch - sopran, Adriana Garstka sopran, Kamil Górowski - baryton, Tomasz Theil - bas, Michał Ryguła - tenor, Małgorzata
Warcaba - fortepian oraz aktorów z grup teatralnych: B-zduuura i B-zduurka z MDK,
konferansjer - Jarosław Ciszek - 11 listopada.

o Piątek z „iksem” - premiery filmowe Amatorskiego Klubu Filmowego „iks”.
o Zabawa Andrzejkowa z klubem seniora „Miksen” - 19 listopada.
o Uroczyste otwarcie wystawy poplenerowej XXVIII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego
„Impresje Mikołowskie” połączone z koncertem pianisty Tymoteusza Biesa - 24 listopada.

o Premiera spektaklu „Bohaterski miś” przygotowanego przez grupy teatralne B-zduuura
i B-zduuurka z MDK w reżyserii Jarosława Ciszka - dla szkół - 26 listopada.

o Koncert dla Przyjaciół - doroczny koncert zespołu Capella Nicopolensis połączony
z wręczeniem certyfikatów - 26 listopada.

o „Rękodzielnia - dzielimy się kulturą bez barier” - realizacja projektu:
o wycieczka do Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie dla OREW Wyry
– 6 listopada,

o wycieczka do Muzeum Śląskiego dla Ośrodka z Borowej Wsi - 7 i 9 listopada,
o warsztaty plastyczne dla OREW Wyry - 13, 20, 27 listopada,
o warsztaty plastyczne dla Ośrodka z Borowej Wsi - 14, 21, 28 listopada.
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o Galeria 33 - wystawa poplenerowa X Pleneru Młodych towarzysząca Impresjom
Mikołowskim 2018 - 24 listopada.

o Hol MDK - wystawa prac z projektu „Rękodzielnia - dzielimy się kulturą bez barier”.
Działalność chórów i zespołów:

o Chór mieszany „Chopin” - Bujaków:
o koncert z okazji Święta Niepodległości w MDK z udziałem solistów - 11 listopada,
o msza z okazji św. Cecylii w kościele w Bujakowie i spotkanie chóralne - 22 listopada.
o Chór mieszany „Harmonia”:
o koncert listopadowy w Katowicach Burowcu - 18 listopada.
o Chór żeński „Mokrzanki”:
o udział w Marcinowym Święcie - 9 listopada.
o Chór żeński „Gloria”:
o udział w konkursie pieśni patriotycznych w Myszkowie - 6 listopada
o oprawa mszy św. z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości w Bazylice –
11 listopada.

o Zespół „Mikołowianki”:
o występ podczas Marcinowego Święta w MDK - 9 listopada,
o koncert z okazji 100-lecia obrony Lwowa dla Towarzystwa Przyjaciół Lwowa
i Kresów - koło w Zabrzu - 24 listopada,

o Śląska Biesiada Integracyjna - występ w MDK - 27 listopada.
o Zespół „Capella Nicopolensis”:
o udział w Marcinowym Święcie

- występy na rynku i w sali widowiskowej –

9 listopada,

o Koncert dla Przyjaciół - 26 listopada.
Grudzień - 2018

o MIKOŁAJSZOŁ - Disco dla dzieci - mini disco połączone z szeregiem atrakcji i animacji dla
dzieci oraz słodką niespodzianką - 6 grudnia.

o Jarmark Bożonarodzeniowy - Rynek/ MDK - dwudniowy jarmark na rynku i w salach MDK.
Podczas wydarzenia: występy dzieci i młodzieży z kół i zespołów MDK: koło wokalno –
instrumentalne „Mikomusic” i Capella Nicopolensis - 14 - 15 grudnia.

o Warsztaty z lukrowania pierników - 14 i 15 grudnia.
o Warsztaty kreatywne „Zrób misia” - 18 grudnia.
Działalność chórów i zespołów:

o Chór mieszany „Chopin” - Bujaków:
o wyjazd do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu na spektakl „Wodecki akustycznie” 1 grudnia,

o występ podczas kiermaszu świątecznego w Bujakowie - 9 grudnia,
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o oprawa mszy świątecznej w kościele w Bujakowie - 26 grudnia.
o Chór żeński „Gloria”:
o warsztaty muzyczne w Międzybrodziu Bialskim - 1 - 2 grudnia.
o oprawa mszy św. w kościele w Międzybrodziu Bialskim - 2 grudnia,
o koncert kolędowy w MDK Ruda - Bielszowice - 15 grudnia,
o oprawa mszy i koncert kolęd w kościele u Salwatorianów - 30 grudnia.
o Zespół regionalny „Mikołowianki”:
o wyjazd na jarmark świąteczny do Ołomuńca - 8 grudnia,
o obrzędy świąteczne i zwyczaje grudniowe w Przedszkolu nr 2 - 11 grudnia,
o obrzędy świąteczne i zwyczaje grudniowe w Przedszkolu nr 9 - 17 grudnia,
o wyjazd na wystawę pokonkursową Szopek krakowskich do Krakowa - 28 grudnia.
o Zespół „Capella Nicopolensis”:
o występy muzyczne podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w MDK - 14 i 15
grudnia.
Podsumowując, w roku 2018 Miejski Dom Kultury w Mikołowie organizował i wspierał różnorodną
działalność kulturalną na terenie gminy Mikołów na wielu płaszczyznach. Do najważniejszych zadań
należały:

o rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;
o edukacja kulturalna;
o gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
o tworzenie warunków do rozwoju ruchu regionalnego;
o upowszechnianie wiedzy o sztuce;
o organizowanie spektakli teatralnych, imprez plenerowych;
o organizowanie koncertów muzycznych, w tym „Mikołowskich Dni Muzyki”;
o organizowanie plenerów plastycznych, w tym „Impresji Mikołowskich”;
o organizowanie wystaw malarstwa, rzeźby oraz innych prac artystycznych,
o stała prezentacja kolekcji malarskiej, opieka nad galerią;
o patronat nad amatorskim ruchem artystycznym, jego promocja i prezentacja;
o praca dydaktyczna i szkoleniowa z dziećmi i młodzieżą;
o organizacja spotkań z artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki;
o tworzenie klubów dyskusyjnych, kółek zainteresowań, zespołów muzycznych;
o poszukiwanie nowych form i źródeł działalności kulturalnej;
o poszukiwanie nowych form finansowania kultury;
o integracja środowisk twórczych oraz społeczności lokalnej;
o inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu
wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, jak również
z innymi placówkami kultury;
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o inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;
o wydawanie miesięcznika "Gazeta Mikołowska".
H. Bezpieczeństwo
W ramach realizacji zadania rodzajowo określanego jako ochrona przeciwpożarowa w szczególności
zrealizowano następujące zadania:
o

Przy współudziale środków zewnętrznych pochodzących od Marszałka Województwa
Śląskiego (pomoc finansowa udzielona Gminie Mikołów) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych
dokonano zakupu lekkiego samochodu pożarniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bujakowie, marki Opel Movano, za kwotę 274 267,86 PLN. Struktura kosztowa
ukształtowała się w sposób następujący:

o

o

środki własne Gminy 27,07% (74 267,86 PLN)

o

środki zewnętrzne 72,92% (200 000 PLN)

Przy współudziale środków zewnętrznych pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska (50 000 PLN) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (50 000 zł),
uzyskanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mikołowie, a także w ramach realizacji
projektu Budżetu Obywatelskiego, dokonano zakupu lekkiego samochodu pożarniczego na
rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie, marki IVECO 70C18 za kwotę 300 000 zł.
Struktura kosztowa ukształtowała się w sposób następujący:

o

o

środki własne Gminy-66,67% (200 000 zł);

o

środki zewnętrzne- 33,33% (100 000 zł).

W ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego zakupiono zestaw do ratownictwa
technicznego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie za kwotę 62 424,50 zł.

o

W ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego zakupiono zestaw do ratownictwa
technicznego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie Mokre za kwotę 58 098 zł.

o

Przy współudziale środków z Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości, zakupiono cztery defibrylatory na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych:
Mikołów, Kamionka, Śmiłowice, Bujaków oraz torbę PSP R-1 wraz z szynami Kramera dla
OSP Paniowy na łączną kwotę 29 556 zł. Struktura kosztowa ukształtowała się w sposób
następujący:
o

środki własne Gminy 1% (295,56 zł)

o

środki zewnętrzne 99% (29 260,44 zł).
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o

W ramach Budżetu Obywatelskiego zakupiono na rzecz jednostki Ochotniczej Straży
w Pożarnej Paniowach zestaw ratownictwa technicznego za kwotę 12 000 zł.

o

W ramach Budżetu Obywatelskiego zakupiono na rzecz jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej Bujaków drobny sprzęt ppoż na kwotę 27 200 zł.

o

Gmina Mikołów udzieliła dotacji sześciu jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych
w następującym podziale:
o

Ochotnicza Straż Pożarna Mikołów 26 000 zł na zakup motopompy;

o

Ochotnicza Straż Pożarna Kamionka 9 000 zł na zakup umundurowania
i wyposażenia;

o

Ochotnicza Straż Pożarna Śmiłowice 12 000 zł na zakup umundurowania
i wyposażenia;

o

Ochotnicza Straż Pożarna Mokre 16 000 zł na zakup defibrylatora oraz na zakup
umundurowania i wyposażenia;

o

o

Ochotnicza Straż Pożarna Bujaków 8 500 zł na zakup umundurowania i wyposażenia;

o

Ochotnicza Straż Pożarna Paniowy 8 500 zł na zakup umundurowania i wyposażenia.

W ramach utrzymania gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu
Gminy Mikołów wydatkowano łączną kwotę 152 300 zł (ekwiwalent dla członków OSP
uczestniczących w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach; badania lekarskie
członków OSP; przeglądy i naprawy pojazdów pożarniczych itp.). Wskazana kwota nie
obejmuje wydatków wskazanych w pkt. 1-7.

Wykaz pojazdów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
OSP

OSP MOKRE

OSP

OSP

BUJAKÓW ŚMIŁOWICE

PANIOWY

KAMIONKA

STAR 244,

JELCZ 014,

RENAULT

VOLVO

produkcji 1975 rok produkcji rok produkcji

MIDLUM

XR3, rok

240.14

produkcji

(umowa

2009

MIKOŁÓW
POJAZD I

STAR 244,
rok produkcji

MAGIRUS, rok

1991

OSP

1986

OSP

1997

użyczenia)
POJAZD II

IVECO

FORD

OPEL

FORD

LUBLIN

FORD

70C18, rok

TRANSIT, rok

MOVANO ,

TRANSIT,

3524 rok

TRANSIT,
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produkcji

produkcji 2003 rok produkcji rok produkcji

2018

2018

2005

produkcji

rok produkcji

1999
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W ramach realizacji zadania rodzajowo określanego jako ochrona bezpieczeństwa i porządku
publicznego w szczególności zrealizowano następujące zadania:
o

Dokonano modernizacji miejskiego systemu monitoringu wizyjnego na kwotę 49 168,02 zł.
W ramach wskazanego zadania dokonano następujących inwestycji:
o

Zakup, konfiguracja i uruchomienie stacji graficznej PC, macierzy dyskowej i dysków
twardych w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Prusa 7, gdzie
Specjaliści Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego obsługują monitoring
miejski;

o

Zakup, instalacja i uruchomienie 5 punktów kamerowych na ul. Krakowskiej (2 szt.),
Miarki (1 szt.), Górniczej (1 szt.) i Rynek (1 szt.) (łącznie 5 kamer o parametrach
4Mpix, 2 łącza radiowe, 2 podrozdzielnie elektryczne).

o

W ramach wsparcia finansowego udzielonego Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie, w
kwocie 30 000 zł, współfinansowano zakup radiowozu oznakowanego z napędem
hybrydowym marki Toyota Auris.

o

Gmina Mikołów wykupiła dodatkowe patrole Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Mikołowie na łączną kwotę 40 000 zł, co przełożyło się na ilość 1520 dodatkowych godzin
policjantów patrolujących ulice miasta.

o

Gmina Mikołów udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w łącznej kwocie
79 420 zł na dofinansowanie płac i pochodnych Specjalistów Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie.

o

Gmina Mikołów udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w łącznej kwocie
45 000 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania i konserwacji systemu monitoringu
wizyjnego miasta.

o

W ramach elementu polityki łowieckiej polegającym na reagowaniu w sytuacji występowania
szczególnych

zagrożeń

w

prawidłowym

funkcjonowaniu

obiektów

produkcyjnych

i użyteczności publicznej, których źródłem jest zwierzyna, dokonano analizy stanu prawnego,
w ramach której wskazano podmiot odpowiedzialny za realizację wspomnianego zadania.
o

W ramach doposażania Magazynu Obrony Cywilnej Gminy Mikołów zakupiono 10 łóżek
polowych, 20 śpiworów, 10 podpór stropowych za łączną kwotę 2 806,85 zł.
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W ramach realizacji zadania rodzajowo określanego jako zapewnienie sprawności funkcjonowania
systemu wczesnego ostrzegania (SWO) ludności w sytuacji występowania zagrożeń zrealizowano
następujące przedsięwzięcie:
o

Wymieniono mechaniczną syrenę alarmową zainstalowaną na obiekcie strażnicy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bujakowie na elektroniczną syrenę alarmową. Łączny koszt inwestycji
wyniósł 19 999,80 zł.

Działalność Straży Miejskiej
W zakresie ograniczenia zagrożeń w miejscach publicznych Straż Miejska w Mikołowie w 2018 roku
podejmowała działania prewencyjne polegające na patrolowaniu (patrole piesze i zmotoryzowane)
samodzielnie i wraz z funkcjonariuszami Policji terenu;
o

miasta,

o

sołectw (Mokre, Bujaków, Śmiłowice, Borowa Wieś, Paniowy)

o

dzielnic (Kamionka)

o

osiedli mieszkaniowych,

o

boisk szkolnych i ogólnodostępnych,

o

parków,

o

targowisk,

o

miejsc prowadzenia handlu,

o

dworców PKP i PKM

o

przystanków autobusowych,

o

placów zabaw,

o

miejsc przebywania osób bezdomnych (głównie w sezonie jesienno-zimowym),

o

obszarów ze zbiornikami wodnymi,

o

obszarów leśnych,

o

innych.

Podczas patroli;
o

interweniowano w sprawach;

o

spożywania alkoholu i palenia tytoniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
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o

zakłóceń spokoju i porządku publicznego,

o

porządku na posesjach,

o

padłych i rannych zwierząt,

o

bezpańskich psów i kotów,

o

nielegalnie umieszczonych reklam, plakatów, ogłoszeń itp.,

o

zwisających sopli lodu i nawisów śnieżnych,

o

nieużytkowanych pojazdów i wraków,

o

wylewania nieczystości,

o

wyrzucania śmieci,

o

wypalania traw i spalania śmieci,

o

przewożono osoby nietrzeźwe do miejsca zamieszkania lub Izby Wytrzeźwień,

o

zabezpieczano imprezy i obchody (w tym masowe),

o

zgłaszano ujawnione psy i koty do schroniska,

o

informowano odpowiednie służby o awariach (energetycznych, wodno-kanalizacyjnych,
telefonicznych, wodociągowych i innych),

o

inne.

W sprawach dotyczących ograniczenia zagrożeń w ruchu drogowym Straż Miejska w Mikołowie
interweniowała w kwestii;
o

uszkodzonych nawierzchni dróg,

o

ujawnionej konieczności prawidłowego oznakowania dróg,

o

zniszczonych i nieprawidłowo ustawionych znaków drogowych,

o

nieprawidłowego lub niesprawnego oświetlenia ulicznego,

o

znaków drogowych (przekręconych, uszkodzonych lub ich braku)

o

brakujących lub uszkodzonych studzienek (kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych),

o

brakujących czy uszkodzonych kratek ściekowych znajdujących się w rejonie pasa
drogowego,

o

zimowego utrzymania dróg i chodników,
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o

bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych,

Codziennie w godzinach rannych w trakcie roku szkolnego zabezpieczano bezpieczne dojście dzieci
do szkół (ul. św. Wojciecha, Musioła), gdy pozwalały na to dodatkowe siły to patrolowano również
w tym czasie Park Planty.
Dokonywano wzmożonych kontroli spalania w piecach (spalanie odpadów i paliw których spalanie
jest niedozwolone), przeprowadzono akcję uświadamiająco-informacyjną na temat palenia w piecach.
Uczestniczono w spotkaniach z mieszkańcami organizowanymi w Sołectwach i Dzielnicy oraz
w spotkaniach organizowanych w trakcie różnych imprez np. „Dni Seniora”. Prowadziliśmy
czynności w trakcie akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne wakacje” i „Bezpieczne ferie”.
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VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej Mikołowa
W 2018 roku Rada Miejska Mikołowa obradowała na 13 sesjach i podjęła 150 uchwał. Wśród
podjętych uchwał większość dotyczyła finansów Mikołowa oraz spraw z zakresu gospodarowania
mieniem gminnym, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, pomocy
społecznej, oświaty oraz ochrony środowiska. Stosowanie do art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy o dostępie do
informacji publicznej, wszystkie uchwały opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Mikołów, natomiast uchwały będące aktami prawa miejscowego dostępne są również
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Na podstawie art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Mikołowa każdorazowo,
w ciągu 7 dniu od podjęcia, przekazywał uchwały odpowiednio do organów nadzoru Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wydział Nadzoru Prawnego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wszczął sześć postępowań nadzorczych, w wyniku których
w przypadku dwóch uchwał stwierdzono nieważność w części i jedna została unieważniona w całości.
Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła dwa postępowania nadzorcze – żadnej uchwały
nie unieważniono.
Wybrane uchwały Rady Miejskiej Mikołowa wykonane w 2018 roku przez Burmistrza Miasta:
1. Uchwała nr XXXVIII/734/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. ws. finansowego wsparcia
Policji. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia – wykonano. Przekazano do
Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za
czas służby policjantów Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, przekraczający normę
określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, a także na nagrody za
osiągnięcia w służbie. Zawarto umowę nr 169/2019.
2. Uchwała nr XXXVIII/735/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. ws. szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem

specjalistycznych

usług

opiekuńczych

dla

osób

z zaburzeniami

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od
tych opłat, a także trybu ich pobierania. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego – wykonano. Dz. Urz. Woj. Śl.
z dnia 31.01.2018 r., poz. 654. Wojewoda Śl. wszczął postępowanie nadzorcze –
postępowanie zostało umorzone. Uchwała została zmieniona uchwałami: nr XL/758/2018 oraz
nr XLVII/839/2018
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3. Uchwała nr XXXIX/750/2018z dnia 20 lutego 2018 r. ws. przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Mikołów w 2018 roku. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia – wykonano.
4. Uchwała nr XL/755/2018 z dnia 20 marca 2018 r. ws. podjęcia działań związanych
z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2019. Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia – wykonano.
5. Uchwała nr XL/759/2018 z dnia 20 marca 2018 r. ws. określenia formy, wysokości
i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków
najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Mikołów. Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia – wykonano.
6. Uchwała nr XLII/772/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. ws. wprowadzenia na terenie
Gminy Mikołów Programu „Mikołów – dla Seniorów”. Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia. Wojewoda Śl. wszczął postępowanie nadzorcze – postępowanie zostało umorzone.
Rada Miejska Mikołowa podjęła nową uchwałę w tej sprawie nr XLIV/803/2018. Uchwała
została uchylona uchwałą nr XLIV/803/2018.
7. Uchwała nr XLIII/780/2018 z dnia 22 maja 2018 r. ws. emisji obligacji komunalnych
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia –
wykonano. Wyemitowano wszystkie zaplanowane serie obligacji komunalnych.
8. Uchwała nr XLIII/787/2018 z dnia 22 maja 2018 r. ws. dopłat do 1 m3 wody i 1 m3
odprowadzanych ścieków wynikających z taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia – wykonano. Dopłaty obowiązywały w okresie od 23 maja 2018 roku do 31
grudnia 2018 r. Dopłaty przekazywane były z budżetu gminy Mikołów Zakładowi Inżynierii
Miejskiej Sp. z o. o. w Mikołowie w okresach miesięcznych do 20 każdego miesiąca, za
miesiąc poprzedni, na podstawie zestawień faktur zawierających udokumentowane ilości
dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. Uchwała straciła moc uchwałą nr III/32/2019.
9. Uchwała nr XLIV/788/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. ws. zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Mikołowa za rok
2017. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia – wykonano. Uchwała została wywieszona
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.
10. Uchwała nr XLIV/789/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. ws. udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2017 rok.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia – wykonano.
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11. Uchwała nr XLIV/798/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. ws. ograniczenia na terenie gminy
Mikołów godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży. Uchwałą weszła w życie po opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego – wykonano. Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 25.06.2018 r.,
poz. 3993. Obowiązuje od 1 października 2018 r.
12. Uchwała nr XLIV/801/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. ws. przyjęcia „Aktualizacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mikołów”. Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia – wykonano.
13. Uchwała nr XLIV/800/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. ws. przekazania przez gminę
Mikołów

zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego

w gminnych przewozach pasażerskich. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia –
wykonano.
14. Uchwała nr XLV/45/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. ws. przyjęcia „Wieloletniego
Programu Współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi na lata 20182020”. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia – wykonano.
15. Uchwała nr XLV/814/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. ws. możliwości składania deklaracji
na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uchwała weszła w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego – wykonano. Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 4.09.2018 r., poz. 5357.
16. Uchwała nr XLV/815/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. ws. określenia wzorów formularzy
oraz określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu dotyczących możliwości
składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek
leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała weszła w życie po
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2019 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 4.09.2018 r., poz. 5358.
17. Uchwała nr XLV/818/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. ws. ustanowienia hejnału Mikołowa
i zasad jego używania. Uchwała weszła w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego – wykonano. Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 4.09.2018 r.,
poz. 5360.
18. Uchwała nr XLVII/837/2018 z dnia 16 października 2018 r. ws. przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Uchwała weszła w życie z dniem
1 stycznia 2019 r. – wykonano.
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19. Uchwała nr XLVII/838/2018 z dnia 16 października 2018 r. ws. przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. – wykonano.
20. Uchwała nr XLVII/842/2018 z dnia 16 października 2018 r. ws. przyznania stypendiów
dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję ds. rozpatrywania wniosków
o udzielenie stypendiów Burmistrza Mikołowa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. – wykonano.
21. Uchwała nr I/1/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. ws. wyboru przewodniczącego Rady
Miejskiej Mikołowa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia – wykonano.
Przewodniczącą Rady Miejskiej Mikołowa wybrana została radna Katarzyna SyryjczykSłomska.
22. Uchwała nr III/24/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. ws. uchwalenia budżetu Miasta na rok
2019. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego – wykonano. Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia
28.12.2018 r., poz. 8339
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VII. Podsumowanie
Nie sposób pominąć w raporcie podsumowującym rok 2018 jesiennych wyborów samorządowych.
W Mikołowie frekwencja wyniosła ponad 54%. Zostałem wybrany na stanowisko burmistrza
Mikołowa już w pierwszej turze z poparciem prawie 58% głosujących. Do Rady Miejskiej najwięcej
mandatów zdobył Obywatelski Komitet Samorządowy Mateusza Handla (mojego pierwszego
zastępcy w poprzedniej i obecnej kadencji) oraz mój komitet Razem dla Mikołowa Stanisława
Piechuli. Te wyniki dowodzą, że kierunki rozwoju dla Mikołowa jakie przyjęliśmy wspólnie
z mieszkańcami w poprzedniej kadencji zyskały znaczące poparcie i silny mandat społeczny
na kontynuację naszego wspólnego planu dla Mikołowa. To wielka odpowiedzialność i jestem bardzo
wdzięczny, że zaproponowany model współzarządzania miastem spotkał się z tak przychylnym
odbiorem mikołowian.
Dane przedstawione w niniejszym raporcie pokazują, że Mikołów obronną ręką wyszedł z sytuacji
finansowej w jakiej znalazł się na przełomie 2014 i 2015 roku. Polityka racjonalnego wydawania
środków i modernizacja zadłużenia poprzez emisję obligacji daje naszemu miastu finansowe
możliwość rozwoju.
Dbanie o estetykę, zieleń i przestrzeń publiczną, kolejne termomodernizacje budynków mieszkalnych
będą nadal konsekwentnie realizowane. Programy społeczne (ze szczególnym uwzględnieniem tych
adresowanych do seniorów i osób z niepełnosprawnościami) są i pozostaną jednym z naszych
priorytetów. Końcówka poprzedniej i początek tej kadencji to jeszcze silniejsze zaangażowanie
w oświatę i komunikację.
Nie ukrywamy, że mamy też obawy, szczególnie te natury finansowej, których powodem są rosnące
ceny oraz opłaty w wielu sektorach gospodarki. Zwiększają się też koszty inwestycji, materiałów,
energii, pracy. Na rynku budowlanym jest mała konkurencja, a czasami nawet spotykamy się
z brakiem zainteresowania ogłaszanymi przetargami. Problemem może też stać się zapowiadany przez
rząd mniejszy wpływ z podatków do budżetów miast. Na te wszystkie sytuacje musimy być
przygotowani. Cieszy nas natomiast to, że przybywa nowych domów w Mikołowie, a co za tym idzie
zwiększa się liczba mieszkańców. Wiąże się to jednak z kolejnymi wyzwaniami - większą ilością
miejsc w żłobku, przedszkolach, szkołach. Dobrze by było, aby w parze ze zwiększającą się liczbą
mieszkańców wzrastały także wpływy do miejskiego budżetu z podatków od osób fizycznych.
Przekonanie nowych mieszkańców do płacenia swoich podatków w mieście, w którym mieszkają jest
bardzo ważne z punktu widzenia solidarności społecznej. Wszystkie te kwestie traktujemy jako
wyzwania, z którymi musimy sobie radzić.
Po lekturze raportu o stanie naszego miasta w 2018 roku – zarówno danych finansowych jak i analizie
naszych planów inwestycyjnych i społecznych, z optymizmem patrzymy na kolejne lata rozwoju
Mikołowa. Pewność, że uda nam się osiągnąć zamierzone cele daje nam stabilna większość w Radzie
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Miejskiej oraz dobra współpraca i wzajemne zrozumienie z Radnymi tej kadencji, które mają swoje
podstawy we wspólnej trosce o nasze miasto.

Stanisław Piechula
Burmistrz Mikołowa
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