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Szanowni Państwo,
przedkładam Państwu Raport o stanie Miasta Rybnika za rok 2018. Dokument ten
opracowany został na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, w związku z wprowadzoną w ubiegłym roku nowelizacją przepisów. Na jej
podstawie zobligowany zostałem do corocznego, w terminie do 31 maja, przedstawiania
Radzie Miasta Rybnika raportu o stanie gminy, będącego

podsumowaniem mojej

działalności w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii,
uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
W prezentowanym dokumencie zgromadzone zostały informacje związane z różnymi
aspektami funkcjonowania naszego miasta według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Dokument ten ukazuje również trendy rozwojowe i stanowi podstawę do obiektywnej, opartej
na faktach, oceny sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie Rybnik.
Informacje w nim zawarte nie są jednak czymś zupełnie nowym, ponieważ co miesiąc,
w ramach sesji rady miasta prezentuję sprawozdania ze swojej działalności. Wystąpienia te
mają za zadanie rzeczową i syntetyczną prezentację najważniejszych działań w mieście
podjętych w określonym czasie (tj. od poprzedniej sesji), stanowią podsumowanie mojej
okresowej działalności.
Rok 2018 był wyjątkowy, to czas, kiedy dobiegła końca moja pierwsza kadencja,
a mieszkańcy w powszechnych wyborach zadecydowali o kontynuacji mojej pracy na rzecz
miasta na kolejną kadencję. Silne poparcie społeczne, które okazali mi mieszkańcy Rybnika
w ostatnich wyborach dopinguje mnie do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz miasta.
Praca w samorządzie to podejmowanie codziennych wyzwań, stawianie ambitnych celów,
które

służą

rozwojowi

miasta.

Nie

wszystkie

zamierzenia,

plany

mogą

zostać

urzeczywistnione w czasie, który satysfakcjonuje zarówno mnie, jak i Państwa.
Obowiązujący

system

prawny,

uwarunkowań i ograniczeń,

podlegający

ciągłym

które mają bezpośredni

zmianom
wpływ na

powoduje

szereg

tempo i zakres

podejmowanych działań oraz inwestycji.
Należy pamiętać, że zmiany na terenie gminy to zasługa głównie mieszkańców naszego
miasta. Odzwierciedleniem tego był m.in. realizowany w 2018 r. budżet obywatelski, który
pozwolił na urzeczywistnienie własnych pomysłów rybniczan, będąc w tym aspekcie
odpowiedzią na społeczne oczekiwania. Również działalność różnorodnych stowarzyszeń na
terenie naszego miasta to efekt aktywności i zaangażowania członków naszej lokalnej
społeczności.
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Staram się wspierać proces tworzenia oraz rozwoju więzi społecznych. To one bowiem
stanowią o kształcie i przyszłości całej lokalnej wspólnoty. Mam nadzieję, że działania te
zaowocują kolejnymi dobrymi pomysłami, trafnymi inwestycjami, a tym samym wysoką
jakością życia codziennego.
Przekazuję Państwu opracowanie, w którym zaprezentowano w syntetycznej formie
najważniejsze informacje dotyczące miasta, jego funkcjonowania, jednostek organizacyjnych
oraz realizowanych przez nie zadań w zakresie m.in. inwestycji, pomocy społecznej, oświaty
czy usług komunalnych. Zwracam uwagę na realizację działań priorytetowych, to one
pokazują kierunek rozwoju miasta i główne cele, które wyznaczyłem w swojej pracy na rzecz
miasta, a których realizacja jest rozłożona na kilka lat. Mam tutaj na myśli walkę o czyste
powietrze, budowę Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna, rewitalizację śródmieścia,
przywrócenie zabytków na mapę miasta i nadanie im nowej funkcji – Zabytkowa Kopalnia
„Ignacy”, dawny Szpital Miejski numer 1, zwany „Juliusz”. Ogromną potrzebą miasta są
inwestycje związane z budownictwem komunalnym i socjalnym. Rybnik jest w trakcie
realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który zakłada zwiększenie ruchu
rowerowego i pieszego na terenie miasta, jak również poprawę dostępności transportu
zbiorowego. Stawiam sobie również za cel rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
związanej z Zalewem Rybnickim.
Mam nadzieję, że niniejszy dokument będzie źródłem wiedzy o zmianach zachodzących
w Rybniku oraz przyczyni się do podejmowania kolejnych wspólnych działań na rzecz
rozwoju naszego miasta.

Piotr Kuczera
Prezydent Miasta Rybnika
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Wykaz skrótów
CEIDG

– Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

COP

– Centrum Organizacji Pozarządowych

EFRR

– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS

– Europejski Fundusz Społeczny

GUS

– Główny Urząd Statystyczny

KMP

– Komenda Miejska Policji

MOSiR

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

MPZP

– Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

OPS

– Ośrodek Pomocy Społecznej

OSP

– Ochotnicza Straż Pożarna

PUP

– Powiatowy Urząd Pracy

RCEA

– Rybnickie Centrum Edukacji Artystycznej

RPO WSL 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014-2020
RSK

– Rybnickie Służby Komunalne

SM

– spółdzielnia mieszkaniowa

SP

– Skarb Państwa

ŚZGiP

– Śląski Związek Gmin i Powiatów

UE

– Unia Europejska

UM, UM Rybnik – Urząd Miasta Rybnika
WFOŚiGW – Wojewódzki

Fundusz

Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki

w Katowicach
WIOŚ Katowice – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
ZGM

– Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ZSz-P

– Zespół Szkolno-Przedszkolny

ZTZ

– Zarząd Transportu Zbiorowego

ZZM

– Zarząd Zieleni Miejskiej

OZE

– odnawialne źródła energii

WN

– wysokie napięcie

NN

– niskie napięcie
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Wodnej

I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Miasto Rybnik
Rybnik jest miastem na prawach powiatu zajmującym powierzchnię 148,36 km2, położony
jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego. Jest największym miastem
Aglomeracji Rybnickiej stanowiącej centralny ośrodek zachodniego obszaru funkcjonalnego
województwa śląskiego (Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego).
Rybnik, to prężny ośrodek miejski o znaczeniu ponadlokalnym, skupiający w sobie centrum
administracyjne, gospodarcze, handlowe, usługowe i kulturalne subregionu zachodniego
województwa

śląskiego.

Jest

również

znaczącym

ośrodkiem

szkolnictwa

ponadgimnazjalnego i ponadpodstawowego, w tym szkolnictwa artystycznego, oraz
ośrodkiem akademickim. Miasto rozpoznawalne jest również poprzez pełnione funkcje
ośrodka lecznictwa.
W Rybniku, jako mieście na prawach powiatu, samorząd realizuje zadania publiczne gminy
oraz zadania powiatu (własne i zlecone). Jednostki administracji zespolonej (powiatowy
urząd pracy), służby, inspekcje i straże z zakresu zapewnienia porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i administracji architektoniczno-budowlanej (policja, straż pożarna, powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego) oraz
powiatowy inspektor sanitarny obsługują Rybnik i powiat ziemski.
DZIELNICE MIASTA. Rybnik tworzy 27 dzielnic, z czego każda posiada swoją własną
historię, czasem kulturową odrębność, a przede wszystkim ludzi związanych nierozłącznie
ze swoją „małą ojczyzną”. Są to (w porządku alfabetycznym): Boguszowice Osiedle,
Boguszowice Stare, Chwałęcice, Chwałowice, Golejów, Gotartowice, Grabownia, Kamień,
Kłokocin, Ligota-Ligocka Kuźnia, Maroko-Nowiny, Meksyk, Niedobczyce, Niewiadom,
Ochojec, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Rybnicka Kuźnia, Rybnik
Północ, Smolna, Stodoły, Śródmieście, Wielopole, Zamysłów, Zebrzydowice.
DEMOGRAFIA. Łącznie, na koniec 2018 r. w Rybniku zameldowane były 132 602 osoby
(osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy). Liczba ludności Rybnika w ostatnich latach
maleje, z reguły o kilkaset osób rocznie. Taka tendencja spadkowa jest charakterystyczna
dla większości ośrodków miejskich w kraju. Spadek liczby ludności jest konsekwencją
ujemnego salda migracji, przewyższającego swą wielkością występujący w mieście dodatni

7/82

przyrost naturalny (w większości dużych miast woj. śląskiego ruch naturalny ludności był
ujemny).
W strukturze demograficznej Rybnika według ekonomicznych grup wieku (dane GUS), blisko
61,6%

stanowią

mieszkańcy w

wieku

produkcyjnym,

18,1%

– ludność

w wieku

przedprodukcyjnym, natomiast 20,3% – mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym. Na sto osób
w wieku produkcyjnym przypada 29,4 osób w wieku przedprodukcyjnym oraz 32,9 osób
w wieku poprodukcyjnym.
WYZWANIA ROZWOJOWE. Najistotniejsze wyzwania w perspektywie długookresowej,
które determinują zarządzanie miastem to:
1)

głębokie przeobrażenia lokalnej gospodarki, które dokonały się w ostatnich latach
obejmujące przede wszystkim zwiększenie roli działalności usługowej, handlowej,
kulturalnej i rekreacyjnej w rozwoju miasta,

2)

przemiany społeczne, które obserwujemy obecnie, w tym zmiany zachodzące
w oczekiwaniach,

aspiracjach

i

zachowaniach

mieszkańców

w

powiązaniu

ze zmianami poziomu mobilności zawodowej mieszkańców Rybnika,
3)

zmiany w strukturze demograficznej miasta pociągające za sobą konsekwencje
dla oceny warunków życia w mieście oraz dla rozwoju usług społecznych,

4)

niezadowalający stan środowiska naturalnego, głównie powietrza.

2. Urząd miasta, jednostki organizacyjne miasta, spółki miejskie z większościowym
udziałem miasta
Prezydent miasta jest organem wykonawczym gminy, który wykonuje powierzone zadania
przy pomocy urzędu gminy. Sprawne funkcjonowanie urzędu oraz pozostałych jednostek
organizacyjnych miasta jest istotnym elementem powodzenia całego procesu realizacji
zadań w naszym mieście.
URZĄD MIASTA RYBNIKA.
UM Rybnika funkcjonuje w pięciu lokalizacjach:
1)

ul. Bolesława Chrobrego 2,

2)

ul. Bolesława Chrobrego 6,

3)

ul. Zamkowa 5,

4)

ul. Rzeczna 8,

5)

Rynek 18.

Średnio

w

434,21 etatów.
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2018

r.

w

UM

Rybnika

zadania

realizowane

były

w

ramach

Poniżej przedstawiam wybrane dane statystyczne, które może w pewnym stopniu zobrazują
wykonaną pracę Urzędu:
1)

liczba zarejestrowanej korespondencji wpływającej do UM Rybnika – 148 903,

2)

liczba korespondencji wychodzącej z UM Rybnika (bez fax i mail) – 259 858,

3)

liczba korespondencji doręczanej przez gońców na terenie Miasta Rybnik – 225 577,

4)

liczba postępowań o zamówienie publiczne realizowanych w UM Rybnika – 176,

5)

liczba wydanych decyzji administracyjnych – 90 552 (z tego 49 decyzji zostało
uchylonych przez organ nadrzędny),

6)

liczba wydanych zaświadczeń – 10 518,

7)

liczba wydanych postanowień – 15 311,

8)

liczba przygotowanych projektów uchwał podjętych przez Radę Miasta Rybnika
- 216, (w tym 2 uchwały co do których organ nadzoru stwierdził nieważność),

9)

liczba złożonych wniosków CEIDG – 5 885,

10) liczba wydanych praw jazdy – 2 777,
11) liczba

złożonych

projektów

o

dofinansowanie

przedsięwzięć

inwestycyjnych

ze środków unijnych – 8,
12) liczba wydanych pozwoleń na budowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz
zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części – 1 252,
13) liczba wydanych dowodów osobistych – 14 908,
14) liczba wniosków o udzielenie informacji publicznej – 318.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA.
1)

Placówki oświatowe: w roku szkolnym 2018/2019 Miasto Rybnik jest organem
prowadzącym dla 69 oświatowych jednostek budżetowych tj. 23 przedszkoli,
14

zespołów

szkolno-przedszkolnych,

15

szkół

podstawowych,

1

liceum

ogólnokształcącego, 8 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 3 zespołów szkół
specjalnych, Zespołu Szkół Sportowych, Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej–
Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, Poradni PsychologicznoPedagogicznej, Ogniska Pracy Pozaszkolnej Zespołu Przygoda i Młodzieżowego
Domu Kultury.
Przeliczeniowa liczba etatów nauczycieli na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 2 637,53,
w tym: 286,08 w przedszkolach, 2 351,45 w szkołach.
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi wyniosła – 1 061,30.
2)

Instytucje sektora polityki społecznej:
a. Dom Dziecka w Rybniku,
b. Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku,
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c. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku,
d. Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
i Umysłowo im. Jana Pawła II,
e. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku,
f.

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku,

g. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku,
h. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku,
i.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 3 w Rybniku,

j.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Przystań w Rybniku,

k. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku,
l.

Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster",

m. Powiatowy Urząd Pracy.
Średnioroczna liczba etatów w powyższych instytucjach wynosiła 491,59.
3)

Pozostałe jednostki organizacyjne:
a. Centrum Usług Wspólnych,
b. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
c. Miejski Żłobek Wesoła Rybka,
d. Rybnickie Służby Komunalne,
e. Straż Miejska,
f.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,

g. Zarząd Transportu Zbiorowego,
h. Zarząd Zieleni Miejskiej,
i.

Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rybniku.

Średnioroczna liczba etatów w powyższych instytucjach wynosiła 796,17.
4)

W Rybniku działają również samorządowe instytucje kultury, tj. podmioty posiadające
odrębną osobowość, działające w celu realizacji zadań w sferze kultury. Są to:
a. Dom Kultury w Rybniku – Boguszowicach,
b. Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach,
c. Dom Kultury w Rybniku – Niedobczycach,
d. Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu,
e. Muzeum w Rybniku,
f.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Konstantego Prusa w Rybniku,

g. Teatr Ziemi Rybnickiej.
Średnioroczna liczba etatów w instytucjach kultury wynosiła 200,44.
SPÓŁKI MIEJSKIE Z WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM MIASTA. Dla wsparcia realizacji
działań publicznych funkcjonują dwie spółki z większościowym udziałem Miasta tj:
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1)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (98,95% udziałów jest
własnością Miasta Rybnika) – spółka zajmuje się wykonywaniem zadań w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej,

2)

Hossa sp. z o.o. (100% udziałów jest własnością Miasta Rybnika) – spółka prowadzi
działalność w zakresie gospodarki odpadami, zarządzaniem i administrowaniem
nieruchomościami, rekultywacją terenów pogórniczych oraz zarządzaniem obiektami
hotelowymi i gastronomicznymi.

3. Majątek oraz sytuacja finansowa miasta
Majątek miasta
Zestawienie majątku miasta w układzie grup rodzajowych kształtuje się następująco:
1)

Grupa 0 - Grunty: 327 088 325,32 zł,

2)

Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego: 621 314 519,86 zł,

3)

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 1 075 037 123,94 zł,

4)

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne: 6 352 924,98 zł,

5)

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 22 157 277,80 zł,

6)

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: 11 889 490,27 zł,

7)

Grupa 6 – Urządzenia techniczne: 37 545 299,50 zł,

8)

Grupa 7 – Środki transportu: 26 838 175,05 zł,

9)

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej
niesklasyfikowane: 30 191 753,85 zł.

RAZEM: 2 158 414 890,57 zł.

Sytuacja finansowa miasta
Poniżej przedstawiono wskaźniki określające sytuację finansową Miasta Rybnika:
1)

w obszarze wykonania budżetu miasta:
a. wykonanie dochodów: 930 844 849,80 zł,
b. wykonanie wydatków: 974 145 663,72 zł,
c. nadwyżka operacyjna: 84 653 641,88 zł,
d. deficyt budżetu: -43 300 813,92 zł,
e. dotacje celowe z budżetu państwa: 147 927 646,18 zł,
f. dotacje z budżetu UE: 157 706 759,96 zł,
g. inne dotacje: 1 075 070,83 zł,
h. łączne dochody majątkowe: 159 612 644,51 zł,

2)

w obszarze stanu finansów miasta:
a. udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 48,99%,
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b. udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 29,52%,
c. zadłużenie ogółem: 164 264 084,21 zł,
d. poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia: 86 827 146,45 zł,
3)

w obszarze wykonania wydatków majątkowych:
a. wysokość wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu: 84,52%,
b. wydatki na realizację kluczowej inwestycji pn. Budowa Regionalnej Drogi
Racibórz-Pszczyna: 173 483 354,06 zł,

4)

w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej:
a. planowany poziom spłaty zadłużenia: 1 024 332 zł (2019 r.), 8 098 922,61 zł
(2020 r.), 12 975 978,38 zł (2021 r.),
b. planowany poziom obsługi zadłużenia: 5 520 000 zł (2019 r.), 8 229 551,80 zł
(2020 r.), 9 089 518 zł (2021 r.),
c. wskaźnik

planowanej

łącznej

kwoty

spłaty

zobowiązań:

0,66%

wobec

dopuszczalnego wskaźnika 7,63% (2019 r.), 1,61% wobec dopuszczalnego
wskaźnika 4,84% (2020 r.), 2,31% wobec dopuszczalnego wskaźnika 2,98%
(2021 r.),
d. prognoza nadwyżki operacyjnej: 9 715 194,74 zł brutto oraz 8 690 862,74 zł netto
(2019 r.), 15 498 345,92 zł brutto oraz 7 399 423,31 zł netto (2020 r.),
15 914 549,90 zł brutto oraz 2 938 571,52 zł netto (2021 r.).

Rating
Dobrą sytuację finansową miasta potwierdziła przeprowadzona w 2018 r. aktualizacja
ratingu, nadanego po raz pierwszy w 2002 r. przez agencję ratingową Fitch Ratings. Rating
krajowy Rybnika został potwierdzony na poziomie AA+(pol), a rating międzynarodowy,
nadany po raz pierwszy w 2017 r., na poziomie BBB+ - oba z perspektywą stabilną. Jako
uzasadnienie przyznanego ratingu agencja podała utrzymujące się dobre wyniki operacyjne
miasta oraz niskie zadłużenie, które pomimo spodziewanego wzrostu nie powinno wpływać
negatywnie na utrzymanie bezpiecznego poziomu wskaźników obsługi zadłużenia i spłaty
długu.

Rating

bierze

również

pod

uwagę

prawdopodobieństwo

zwrotu

podatku

od nieruchomości od wyrobisk górniczych.
4. Aktywność miasta na arenie krajowej i międzynarodowej
Jednym ze sposobów oceny działalności prezydenta miasta, m.in. w odniesieniu
do skuteczności zarządzania miastem, jest postrzeganie jej przez niezależne podmioty
zewnętrzne. Wyznacznikiem tego jest:
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1)

Przyznanie jednostce samorządu terytorialnego i jej włodarzowi nagród oraz
wyróżnień za działania w dziedzinie samorządności.

Byliśmy laureatami kilku takich nagród i wyróżnień:
a. Rybnik zajął 14. miejsce w Rankingu Samorządów Gazety „Rzeczpospolita” 2018
– Miasta na prawach powiatu (3. miejsce wśród miast województwa śląskiego)
przyznane przez dziennik „Rzeczpospolita”,
b. Rybnik otrzymał tytuł „Marka Śląskie” w kategorii kultura w konkursie
organizowanym

przez Urząd

Marszałkowski

Województwa

Śląskiego

oraz

Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach,
c. Rybnik jest laureatem Nagrody Honorowej Towarzystwa Urbanistów Polskich
w ogólnopolskim konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną,
przyznanej w roku 2018 za realizację projektu „Przestrzeń publiczna w Rybniku
na obszarze pomiędzy Kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą
pw. Św. Antoniego Padewskiego i Rynkiem” przez Towarzystwo Urbanistów
Polskich,
d. Rybnik otrzymał wyróżnienie w konkursie Śląski Samorząd Równych Szans
na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki
na rzecz osób niepełnosprawnych przyznane przez Fundację Instytutu Rozwoju
Regionalnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
e. Rybnik znalazł się na pierwszym miejscu wśród miast województwa śląskiego
w

ogólnopolskim

rankingu

miast

najbardziej

przyjaznych

rowerzystom,

organizowanym przez magazyn „Rowertour”, w skali ogólnopolskiej nasze miasto
zajęło 15 miejsce,

f. prezydent miasta otrzymał wyróżnienie w rankingu Perły Samorządu 2018
w kategorii „Włodarz gminy miejskiej powyżej 100 tys. mieszkańców”, zostało ono
przyznane przez Dziennik „Gazeta Prawna” i firmę Deloitte (w przedmiotowym
rankingu Prezydent Miasta Rybnika zajął 8. miejsce, będąc jednocześnie jedynym
włodarzem z terenu województwa śląskiego w gronie wyróżnionych),
g. „EkoKarlik 25-lecia” nagroda dla prezydenta miasta przyznana została przez
WFOŚiGW.
2) Udział prezydenta miasta w pracach organizacji o znaczeniu lokalnym i regionalnym.
a. Zastępca Przewodniczącego Związku w Śląskim Związku Gmin i Powiatów,
dodatkowo uczestnictwo w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego (8 posiedzeń od maja 2018 r.) w zastępstwie za p. Jacka Krywulta,
Prezydenta Miasta Bielska-Białej – Przewodniczącego Związku reprezentującego
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych, którego członkiem jest
ŚZGiP,
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b. Członek Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego w siedzibą w Rybniku,
c. Członek Konwentu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
W tym miejscu należy również wspomnieć, że Miasto Rybnik jest aktywnym członkiem
następujących organizacji samorządowych:
a. Związek Miast Polskich,
b. Śląski Związek Gmin i Powiatów,
c. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
z siedzibą w Rybniku,
d. Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce.
3)

Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

W poniższej tabeli przedstawione zostały miasta partnerskie Rybnika, wraz z informacją
o dacie podpisania stosownego dokumentu, potwierdzającego współpracę.
Tabela 1: Miasta partnerskie Rybnika

Lp.

Miasto partnerskie

Kraj

Data podpisania umowy

1.

Saint-Vallier

Francja

5 lipca 1961

2.

Mazamet

Francja

4 czerwca 1993

3.

Dorsten

Niemcy

15 kwietnia 1994

4.

Rejon Wileński

Litwa

2 października 2000

5.

Lievin

Francja

4 grudnia 2000

6.

Eurasburg

Niemcy

5 lipca 2001 – Porozumienie
stowarzyszeń

7.

Iwano-Frankiwsk

Ukraina

12 października 2001

8.

Larisa

Grecja

13 czerwca 2003

9.

Antrim i Newtownabbey

Wielka Brytania

18 października 2003

10.

Karwina

Czechy

30 kwietnia 2004

11.

Bar

Ukraina

19 maja 2007

12.

Topolczany

Słowacja

20 czerwca 2008 – List intencyjny

Poza wymienionymi miastami, Rybnik nawiązał w 2018 r. także ściślejszą współpracę
z miastem Labin w Chorwacji, z którym kilka lat wcześniej realizowany był projekt w ramach
programu „Europa dla obywateli – Sieć miast partnerskich”.
W 2018 r. miały miejsce następujące wyjazdy delegacji z Rybnika do miast partnerskich:
1) spotkanie w Iwano-Frankiwsku z okazji obchodów rocznicy założenia miasta – maj
2018 r.,
2) spotkanie w Barze z okazji Dni Kultury Polskiej – maj 2018 r.,
3) spotkanie w Dorsten z okazji obchodów Dni Rybnika w Dorsten – czerwiec 2018 r.,
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4) spotkanie w Topolczanach z okazji obchodów Dni Topolczan – sierpień 2018 r.,
5) spotkanie w Labinie z okazji obchodów Dni Labinu – sierpień 2018 r.,
6) spotkanie w Barze z okazji obchodów Dni Baru – wrzesień 2018 r.,
7) spotkanie w Iwano-Frankiwsku z okazji ceremonii wręczenia Honorowej Nagrody
Europy 2018 – wrzesień 2018 r.,
8) spotkanie w Eurasburgu – listopad 2018 r.
W 2018 r. zorganizowano także kilka wizyt delegacji z miast partnerskich w Rybniku.
Największym tego typu wydarzeniem były organizowane co roku w czerwcu Dni Rybnika,
na które zaproszono delegacje z 7 miast partnerskich: Saint-Vallier, Mazamet i Lievin
z Francji, Iwano-Frankiwska i Baru z Ukrainy oraz Karwiny z Czech i Topolczan ze Słowacji.
Poza tym w 2018 r. Rybnik odwiedzili także mieszkańcy Dorsten (czerwiec 2018) i Lievin
(grudzień 2018), a także dzieci i młodzież polskiego pochodzenia z Baru i Iwano-Frankiwska.
Miasto Rybnik

realizowało w 2018 r.

m.in.

2 projekty transnarodowe (projekty

te rozpoczęły się jeszcze w 2017 r. i będą kontynuowane do 2020 r.):
1) Projekt AIR TRITIA realizowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa.
Projekt ten dotyczy zarządzania jakością powietrza, a miejskimi partnerami projektu,
poza Opolem, są zagraniczne miasta: Ostrawa i Opawa w Czechach oraz Żylina
na Słowacji.
2) Projekt ALT/BAU realizowany w ramach programu URBACT. Projekt ten dotyczy
zagospodarowania niewykorzystanych budynków w centrach miast. W projekcie
partnerami są następujące miasta: Chemnitz w Niemczech, Vilafranca del Penedes
w Hiszpanii, Seraing w Belgii, Turyn we Włoszech, Konstanca w Rumunii i Ryga
na Łotwie.
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II. REALIZACJA DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH

W uchwale budżetowej na 2018 r. wskazane zostały priorytetowe działania Miasta Rybnika.
Poniżej przedstawiono sprawozdanie z ich realizacji.
1. Walka ze smogiem oraz niską emisją
Zła jakość powietrza w okresie grzewczym jest obecnie najistotniejszym problemem
społeczno-gospodarczym miasta. Smog, z którym boryka się nasze miasto, to w głównej
mierze znaczące przekroczenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.
Oceny jakości powietrza i obserwacje zmian dokonuje WIOŚ Katowice w ramach
państwowego monitoringu środowiska. Jedna ze stacji pomiarowych zlokalizowana jest
w Rybniku przy ul. Borki w dzielnicy Orzepowice. Ponieważ do chwili obecnej nie została
jeszcze opublikowana przez WIOŚ roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim
obejmująca 2018 r., poniżej podano główne stężenia zanieczyszczeń na podstawie wyników
pomiarów publikowanych na stronie internetowej WIOŚ Katowice.
Średnioroczna wartość stężenia pyłu zawieszonego PM10 w 2018 r. w Rybniku wyniosła
51 µg/m3 i była analogiczna jak w roku poprzednim. Poziom dopuszczalny wynosi 40 μg/m3.
Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego
PM10 była wyższa niż dopuszczalna częstość (35 dni) i wynosiła w Rybniku 108 dni. Średnie
roczne stężenie benzo(a)pirenu w pyle PM10 wyniosło 13,20 μg/m3 (poziom docelowy
to 1 μg/m3).
Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu
zawieszonego

PM10,

PM2,5

i

benzo(a)pirenu

w

okresie

zimowym

jest

emisja

z indywidualnego ogrzewania budynków (spalanie niskiej jakości paliw stałych, głównie
węgla, w nieprzystosowanych do tego paleniskach).
Dodatkowo zła jakość powietrza związana jest z intensywnym ruchem drogowym, emisją
wtórną zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk oraz
niekorzystnymi

warunkami

meteorologicznymi,

występującymi

podczas

powolnego

rozprzestrzeniania się emitowanych lokalnie zanieczyszczeń, w związku z małą prędkością
wiatru (poniżej 1,5 m/s).
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Miasto jest zdeterminowane do jak najszybszej poprawy istniejącej sytuacji, jednak działania
te w znacznej mierze są ograniczone obowiązującym systemem prawnym, który
zdecydowaną większość kompetencji związanych z działaniami na rzecz poprawy jakości
powietrza przypisuje szczeblowi centralnemu (Rząd i Parlament RP) oraz samorządowi
regionalnemu (Sejmik Województwa oraz Zarząd Województwa). Władze Rybnika
(Prezydent i Rada Miasta) często są krytykowane przez mieszkańców za niepodejmowanie
określonych działań związanych z poprawą jakości powietrza na terenie miasta. Należy
zaznaczyć, że Polska jest państwem prawa, w którym stosowane są przepisy prawa
powszechnie obowiązującego. Oznacza to m.in., że organy władzy samorządowej
(Prezydent Miasta Rybnika i Rada Miasta Rybnika) mogą i muszą funkcjonować wyłącznie
w granicach prawa, które wyraźnie pozwala im na określone działanie. Dlatego tak ważne
w rozwiązaniu każdego problemu jest otoczenie prawne. Bez odpowiednich przepisów
ustanowionych przez Parlament zrealizowanie określonych działań przez władze miasta jest
niemożliwe lub nieskuteczne. Sytuacja ta dotyczy także działań związanych z likwidacją
problemu smogu. Bez odpowiednich restrykcyjnych przepisów prawa Rybnik ani żadne inne
miasto w Polsce nie poradzi sobie z problemem smogu.
Władze miast nie mają żadnego wpływu na jakość paliw stałych przeznaczonych
do sprzedaży, nie mają prawa wprowadzić zakazu palenia węglem, jak również
wprowadzić w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów zakazujących
montażu w nowych domach źródeł ciepła opartych na węglu.
Mając na uwadze powyższe, podstawowym zadaniem miasta w obszarze walki ze smogiem
jest przeprowadzenie takich inwestycji we własnym zasobie, aby te spełniały standardy
niskoemisyjne oraz energochłonne. Miasto jest właścicielem ponad 400 budynków
dzielących się zasadniczo na 2 grupy: budynki użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola,
siedziby administracji, obiekty sportowe itp.) oraz budynki mieszkalne. Koszt doprowadzenia
wszystkich budynków do standardów niskoemisyjnych oraz odpowiedniej efektywności
energetycznej to kwoty rzędu setek milionów złotych. Od lat 90 XX w. prowadzone
są działania mające na celu w pierwszej kolejności wymianę źródła ciepła, a następnie
kompleksową termomodernizację poszczególnych budynków. Do roku 2025 planowane jest
oparcie źródła ciepła o ciepło sieciowe, gaz, pompy ciepła, lub kotły na biomasę praktycznie
we wszystkich budynkach miejskich. Kotły na paliwa stałe 5 klasy będą stosowane
w absolutnie wyjątkowych sytuacjach.
W 2018 r. wykonano następujące prace:
1)
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W odniesieniu do komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy:

a. ZGM prowadził prace związane z kompleksową termomodernizacją budynków,
dociepleniem przegród oraz opracowywaniem dokumentacji projektowej na
zadania związane z termomodernizacją oraz zmianą sposobu ogrzewania na
łączną kwotę ponad 4 mln zł. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt. II.7.
Budownictwo socjalne i komunalne (Mieszkaniowy zasób gminy);
b. w czerwcu i sierpniu 2018 r. Miasto Rybnik złożyło 4 wnioski o dofinansowanie
na konkurs w ramach poddziałania 4.3.4 RPO WSL 2014-2020. Wnioski
obejmowały

inwestycje

polegające

na

kompleksowej

termomodernizacji

komunalnych budynków wielorodzinnych wraz z wymianą przestarzałych źródeł
ciepła na ekologiczne źródła oparte o gaz lub ciepło sieciowe. Do konkursu
zgłoszono inwestycje obejmujące w sumie 45 budynków w dzielnicach
Boguszowice Osiedle oraz Niedobczyce (808 mieszkań i 1212 źródeł ciepła do
wymiany). Łączna wartość wspomnianych inwestycji zaplanowanych na lata 2019-2021 wynosi 32,6 mln zł, zaś wnioskowane dofinansowanie ze środków UE 27,1
mln zł. Dodatkowo 3 projekty realizowane będą w 100% na obszarach objętych
programem rewitalizacji, w związku z tym mogą dodatkowo otrzymać ponad 2,7
mln zł dofinansowania z budżetu państwa jako tzw. „premia rewitalizacyjna”. Warto
wspomnieć, iż planowane inwestycje w zasobie mieszkaniowym gminy oprócz
znaczącej poprawy jakości substancji mieszkaniowej, przyczynią się do poprawy
jakości powietrza.

2)

W odniesieniu do budynków użyteczności publicznej zrealizowano następujące
zadania:
a.

Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika poniesiono

łącznie

wydatki

w

wysokości

18,2

mln

zł.

Prace

dotyczyły

termomodernizacji następujących obiektów: Szkoły Podstawowej nr 24 (ZSz-P nr 14)
w dz. Popielów (1,8 mln zł), budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7
w dz. Orzepowice (2,1 mln zł), Zespołu Szkół Sportowych (Gimnazjum nr 2)
w Rybniku w dz. Maroko-Nowiny (4 mln zł), Zespołu Szkół Technicznych
w dz. Śródmieście (4,4 mln zł), MOSiR przy ul. Powstańców Śl. w dz. Śródmieście
(4,5 mln zł), Szkoły Podstawowej nr 4 (Gimnazjum nr 10) w dz. Ligota-Ligocka Kuźnia
(1,4 mln zł).
 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Rybnika – etap
II – poniesiono łącznie wydatki w wysokości 1,9 mln zł. Prace dotyczyły
termomodernizacji następujących obiektów: Szkoły Podstawowej nr 6 (ZSz-P 9)
w dz. Zamysłów (1,5 mln zł) oraz Przedszkola nr 22 w dz. Gotartowice (0,40 mln zł).
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 Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22– poniesiono łącznie
wydatki w wysokości 0,36 mln zł.
b. Pozostałe zadania w zakresie kompleksowej termomodernizacji oraz poprawy
efektywności energetycznej obiektów dotyczyły w szczególności termomodernizacji
budynków Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w dz. Śródmieście, sali
gimnastycznej IV LO w dz. Chwałowice, budynków OSP w Popielowie
i Boguszowicach Starych, ocieplenia budynku Przedszkola nr 37 w dz. Rybnicka
Kuźnia, przebudowy kotłowni węglowej na gazową w Przedszkolu nr 12 (ZSz-P
nr 12) w dz. Zebrzydowice.
c. Dodatkowo wykonywane były dokumentacje projektowe na termomodernizacje
budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w dz. Golejów, Szkoły
Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w dz. Boguszowice
Osiedle, Szkoły Podstawowej 19 przy ul. Włościańskiej w dz. Kłokocin oraz
przebudowę kotłowni węglowych i olejowych na gazowe lub pompy ciepła
w Szkole Podstawowej nr 23 (Gimnazjum nr 12) w dz. Niewiadom, OSP
w Popielowie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w dz. Golejów, Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w dz. Radziejów, Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 3 w dz. Ochojec.
d. Ponadto w maju i grudniu złożono kolejne dwa wnioski o dofinansowanie
na konkursy w ramach poddziałania 4.1.3. i 4.1.2. RPO WSL 2014-2020. Wnioski
dotyczyły montażu źródeł ciepła opartych o odnawialne źródła energii (pompy
ciepła oraz kotły na biomasę) łącznie w siedmiu budynkach użyteczności
publicznej (Szkoła Podstawowa nr 23, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, budynek OSP Stodoły, budynki zaplecza MOSiR przy
boiskach w Niedobczycach i Radziejowie, budynek zaplecza MOSiR w Kamieniu).
Odnawialne źródła energii (OZE)

zastąpią przestarzałe źródła węglowe.

Rozstrzygnięcie konkursów planowane jest na 2019 r.. W 2018 r. poniesiono
wydatki związane z wymianą kotła węglowego na kocioł na pellet w budynku
administracyjno-szatniowym
dokumentacji

projektowych

MOSiR
dla

w

dz. Radziejów,

budynków zaplecza

MOSiR

opracowaniem
w

Kamieniu

i Niedobczycach, ZSP nr 4 w dz. Golejów, OSP w Stodołach.
Kolejnym ważnym zadaniem władz miasta jest rzetelna edukacja i podnoszenie świadomości
mieszkańców w zakresie jakości powietrza oraz przyczyn, skutków a także sposobów
zwalczania smogu. Działania takie prowadzone są od wielu lat.
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W 2018 r. kontynuowany był na terenie miasta monitoring pomiarów jakości powietrza
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Poza stacją pomiarową przy ul. Borki
należącą do WIOŚ Katowice, na terenie miasta działało 28 sensorów pomiarowych jakości
powietrza. Za realizację usługi odpowiada firma Airly Sp. z o.o. z Krakowa, a łączny koszt
usługi (poniesiony przez miasto) obejmującej dwa lata użytkowania 27 sensorów
(do września 2019 r.) to 56.457 zł (1 sensor został użyczony darmowo i przez okres 1 roku
znajdował się na budynku UM). Sensory umieszczono w szkołach i innych placówkach
oświatowych oraz budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Wyniki z pomiarów
prezentowane są na stronie internetowej miasta oraz na platformie Airly, przy czym
na platformie pomiary obejmują zarówno pomiar stężenia PM2,5, PM10, jak i pomiary
temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza.
Ważnym elementem jest stała współpraca z administracją rządową i wojewódzką oraz
właścicielami sieci ciepłowniczych, właścicielami źródeł ciepła zaopatrujących sieci
ciepłownicze oraz właścicielami sieci gazowych.
W kwietniu 2018 r. uchwalony został Plan zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Rybnika
w zakresie źródła zasilającego miejski system ciepłowniczy. Celem tego dokumentu jest
zapewnienie

nieprzerwanej

dostawy

ciepła

dla

odbiorców

Rybnika

przyłączonych

do miejskiej sieci ciepłowniczej, w tym dzielnicy Chwałowice i dzielnicy Rybnicka Kuźnia.
Szczegóły dotyczące realizacji zapisów Planu w 2018 r. zamieszczone zostały w załączniku
nr 1 (Karta informacyjna nr 32).
Współpraca w zakresie działań na rzecz czystego powietrza na poziomie regionalnym
to również udział przedstawicieli Miasta Rybnika w pracach grup i zespołów powołanych
do tego celu, np. Zespołu ds. ograniczenia niskiej emisji Subregionu Zachodniego (działający
w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
z siedzibą w Rybniku). Ponadto w Urzędzie Miasta od 2015 r. działa Zespół ds. ograniczenia
niskiej emisji na terenie Miasta Rybnika.
Od wielu lat we współpracy z właścicielem sieci ciepłowniczej i gazowej podłączane
są do sieci kolejne budynki miejskie umożliwiając jednocześnie wprowadzenie sieci
gazowych

i ciepłowniczych

na

kolejne

obszary

miasta.

Przedstawiciele

miasta

są organizatorami i uczestnikami spotkań z mieszkańcami w dzielnicach, w których
planowane są inwestycje.
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Spotkania w sprawie ciepła sieciowego, które odbyły się w ubiegłym roku:
1)

24.01. – spotkanie w UM w sprawie rozbudowy sieci ciepłowniczej w dzielnicy
Chwałowice; w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miasta, Rady
Dzielnicy/Miasta, spółdzielni mieszkaniowych RSM i „Centrum”,

2)

2.02. – spotkanie w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” dot. przyłączenia
budynków SM „Centrum” do sieci ciepłowniczej i otrzymania dotacji z budżetu miasta,

3)

19.02. – spotkanie w siedzibie SM "Centrum" przy udziale przedstawicieli: RSM,
SM „Centrum”, PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., Rady Dzielnicy
Chwałowice i Urzędu Miasta,

4)

1.03. – spotkanie z mieszkańcami budynków RSM i SM „Centrum” oraz
przedstawicielami Urzędu Miasta, Rady Dzielnicy i w/w spółdzielni,

5)

5.03. – spotkanie z mieszkańcami budynków SM „Centrum" oraz przedstawicielami
PGNiG Termika EP S.A., Urzędu Miasta i SM „Centrum”,

6)

10.04. – spotkanie z mieszkańcami budynków ogrzewanych z kotłowni przy
ul. Obywatelskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miasta, PGNiG
Termika EP S.A., Rady Dzielnicy Chwałowice.

Spotkania w sprawie gazyfikacji dzielnic:
1)

7.02. – spotkanie z mieszkańcami w dzielnicy Kłokocin w sprawie przedstawienia
koncepcji gazyfikacji oraz możliwości i terminów przyłączania; w spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele: PSG Sp. z o.o. oraz Urzędu Miasta,

2)

12.05. – spotkanie z mieszkańcami przy udziale przedstawicieli: PSG sp. z o.o., Rady
Dzielnicy i Urzędu Miasta.

Niewątpliwie

istotnym

elementem

w

walce

ze

smogiem

jest

pomoc

finansowa

dla mieszkańców planujących inwestycje ekologiczne. W pierwszej połowie 2018 r.
pojawiła się możliwość uzyskania przez mieszkańców Rybnika wsparcia finansowego ze
środków Unii Europejskiej na działania w zakresie wymiany urządzeń grzewczych i montażu
instalacji OZE (wnioskodawcą musiał być podmiot publiczny, który będzie przekazywał
środki finansowe mieszkańcom).
Dofinansowanie można było uzyskać w ramach następujących poddziałań Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
1)

4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej w ramach projektu „Gminy z dobrą energią – wymiana
urządzeń

grzewczych

w

budynkach

Zachodniego Województwa Śląskiego”,
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mieszkalnych

na

terenie

Subregionu

2)

4.1.3 Odnawialne źródła energii w ramach projektu „Łączymy z energią – montaż
instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego”.

W związku z tym w kwietniu i maju uruchomiono w budynku urzędu miasta punkty
konsultacyjne dla mieszkańców ubiegających się o uzyskanie takich grantów. W punktach
udzielane były porady merytoryczne i techniczne w powyższym zakresie, wydawane były
wnioski o przyznanie grantu, a przede wszystkim świadczona była pomoc mieszkańcom
w zakresie prawidłowego wypełnienia wniosku i skompletowania niezbędnych załączników
zgodnie z regulaminami naboru wniosków dla poszczególnych projektów.
W celu wypromowania możliwości uzyskania takiego grantu, wykonawca prowadzący punkt
informacyjny wziął udział we współorganizowanych przez miasto targach „Mój dom, moje
otoczenie Rybnik 2018”, które odbyły się w hali Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w dniach 19-20.05.2018 r. oraz w spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami, które miały
miejsce w budynku urzędu miasta. Ponadto wykonawca przeprowadził weryfikację
składanych przez mieszkańców wniosków zgodnie z kryteriami merytoryczno-punktowymi.
W ramach poddziałania 4.1.3 złożonych zostało 247 wniosków, dla działania 4.3.4 złożonych
zostało 57 wniosków. Wykonawcą obu usług była Fundacja Ekologiczna „Ekoterm Silesia”.
Wnioski

mieszkańców

Rybnika

były

częścią

składową

dwóch

dużych

wniosków

o dofinansowanie złożonych przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Na koniec 2018 r. procedura oceny wniosków
nie została zakończona – rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2019 r.
Miasto w 2018 r. wspierało osoby fizyczne dotacjami pochodzącymi z budżetu miasta,
przeznaczonymi na wymianę przestarzałych kotłów węglowych na źródła ekologiczne.
Rozliczono 509 umów dotacji w łącznej kwocie 5,3 mln zł. Najwięcej umów dotyczyło kotłów
na paliwo stałe – 230 szt. oraz kotłów gazowych – 188 szt. Ponadto realizowane były
inwestycje związane z ociepleniem przegród budowlanych budynków jednorodzinnych –
162 szt. Dodatkowo dotacją objęto inwestycje wykorzystujące energię odnawialną, tj. pompy
ciepła 71 szt. oraz mikroinstalacje fotowoltaiczne 17 szt.
Od września 2018 r. działa wieloletni program rządowy „Czyste Powietrze” z budżetem
przekraczającym 100 miliardów złotych. Każda osoba, spełniająca regulaminowe wymagania,
zainteresowana modernizacją energetyczną swojego domu może uzyskać w ramach
programu wsparcie finansowe. Program „Czyste Powietrze” skierowany został do osób
fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę
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na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Programem tym nie są objęte inwestycje
realizowane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zatem w celu kompleksowego
uskutecznienia działań ograniczających niską emisję zasadnym było, aby miasto skupiło
swoje działania na dofinansowaniu przedsięwzięć w tych obiektach. W związku z tym
zaproponowano uchylenie regulaminu dopłat do wymiany pieców i termomodernizacji dla
indywidualnych

mieszkańców.

Rada

Miasta

przyjęła

stosowne

zmiany

uchwałą

nr 858/LII/2018 z dnia 8 listopada 2018.
W grudniu miasto ogłosiło konkurs na powierzenie zadania pod nazwą Prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste
Powietrze”, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Punkt zakłada świadczenie usługi
o charakterze informacyjno-doradczym przez 100 godzin w miesiącu, w budynku kampusu
przy ul. Rudzkiej 13 według ustalonego harmonogramu. Celem działalności punktu jest
udzielanie porad merytorycznych i technicznych związanych z rejestracją konta na portalu
beneficjenta WFOŚiGW, świadczenie pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosku
o dofinansowanie oraz dystrybucja ulotek o charakterze informacyjnym. Prowadzenie punktu
powierzono Fundacji Ekologicznej „Ekoterm Silesia”.
Dbałość o jakość powietrza w mieście można również zauważyć w odniesieniu do działań
Straży Miejskiej w Rybniku. W 2018 r. przeprowadzono 1688 kontroli posesji, podczas
których strażnicy sprawdzali m.in. czy na terenie nieruchomości są spalane odpady paliwa
niedozwolone np. węgiel brunatny, flotokoncentraty bądź biomasa stała o wilgotności
przekraczającej 20%. Kontrole ujawniły 126 sytuacji spalania odpadów. W przypadku
podejrzenia termicznego przekształcania odpadów, funkcjonariusze pobierali próbki popiołu,
które następnie przekazywali do analizy. W minionym roku pobrano 16 tego typu próbek,
z czego w 12 przypadkach potwierdziły się przypuszczenia funkcjonariuszy o spalaniu
odpadów.
Nie bez znaczenia w minionym roku, w walce o czystość powietrza w naszym mieście, było
zaangażowanie samych mieszkańców Rybnika. Świadczy o tym chociażby liczba zgłoszeń.
Dyżurny w Straży Miejskiej przyjął 1 844 zgłoszenia związane z niską emisją. Stosunek
ujawnionych nieprawidłowości, mający bezpośredni lub pośredni wpływ na stan powietrza
w odniesieniu do liczby wszystkich kontroli, wyniósł 9,7%.
Miasto Rybnik znalazło się również w grupie partnerów międzynarodowego projektu
AIR TRITIA. Projekt ten ma na celu zwiększenie zdolności zarządzania jakością powietrza
dla

sektora

publicznego

poprzez

opracowanie

jednolitej

bazy

danych

informacji

przestrzennej, wprowadzając równocześnie nowe narzędzia do zarządzania i prognozowania
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zanieczyszczenia oraz strategię jakości powietrza. Partnerami projektu są: VŠB – Technical
University of Ostrava (CZ), Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA
z ograniczoną odpowiedzialnością (PL), University of Žilina (SK), GIG (PL), IMGW-PIB (PL),
ACCENDO – Centre for science and research, institute (CZ), Miasto Rybnik (PL), Miasto
Ostrava (CZ), Miasto Žilina (SK), Miasto Opole (PL), Miasto Opava (CZ). Miasto, dzięki
udziałowi w projekcie, ma możliwość wymiany doświadczeń z zagranicznymi partnerami,
ujednolicenia i usystematyzowania strategii przygranicznej w tym reagowania kryzysowego
i zastosowania zaproponowanych przez ekspertów rozwiązań i narzędzi do zarządzania
jakością

powietrza

na

całym

obszarze

TRITI.

Projekt

realizowany

będzie

do 2020 r. Dofinansowany został przez EFRR w ramach Programu Interreg Europa
Centralna w wysokości 2,2 mln euro (budżet projektu wynosi 2,6 mln euro).
2. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez
Miasto Rybnik
Prace nad dokumentacją projektową dla tej inwestycji rozpoczęły się już w 2011 r.,
a w 2016 r. pozyskano zewnętrzne, bezzwrotne dofinansowanie z Unii Europejskiej
w wysokości 290 mln zł, które było warunkiem rozpoczęcia budowy drogi na odcinku
przebiegającym przez Miasto Rybnik.
W 2017 r. rozpoczęły się roboty budowlane na etapie I od ronda Raciborskiego w Żorach
do ul. Wodzisławskiej w Rybniku, które zaplanowane zostały do końca 2019 r. Ponadto
miasto prowadzi prace przygotowawcze związane z etapem drugim, tj. od ul. Wodzisławskiej
do ul. Sportowej, polegające na wykupach gruntów w planowanym śladzie drogi.
W 2018 r. w ramach zadania pn. Budowa Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna
kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2017 r. Na poszczególnych odcinkach
i obiektach inżynierskich zrealizowano następujący zakres prac:
1)

Odcinek od ronda Raciborskiego w Żorach do granicy Miast Żory i Rybnik (odcinek
na terenie Miasta Żory):

Wykonano wymianę gruntu, wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn betonowych.
W trakcie realizacji są roboty związane z formowaniem nasypów (80%), podbudową
z kruszywa łamanego w 50%, warstwą podbudowy bitumicznej w 50% i warstwą wiążącą
w 50%. Kontynuowano budowę mostu nad potokiem Kłokocinka. Obecnie obiekt jest już
wykonany, a w trakcie realizacji są roboty wykończeniowe i wyposażanie obiektu.
2)

Odcinek od granicy z Miastem Żory do węzła Gotartowickiego:

Wykonano w głównym zakresie roboty ziemne oraz wzmocnienia podłoża polegające
na wymianie gruntu oraz wykonaniu kolumn betonowych w 90%, ułożono warstwy

25/82

konstrukcyjne nawierzchni w zakresie podbudów i warstwy wiążącej w ok. 50%.
Wykonano gwoździowanie skarp wykopowych. Prowadzone były również prace związane
z budową kanalizacji oraz przebudową sieci kolidujących z realizacją inwestycji.
W zakresie robót mostowych na tym odcinku realizowano prace na dwóch wiaduktach:
a. nad torami kolei piaskowej - wykonano w 100% konstrukcję obiektu, tj. posadowienie,
podpory, płytę ustroju nośnego. Wykonano roboty wykończeniowe i wyposażenie
obiektu,
b. nad ul. Gotartowicką - stanowiący element węzła gdzie wykonano posadowienie
oraz podpory. W trakcie jest realizacja płyty ustroju nośnego na jezdni prawej
(deskowanie, zbrojenie).
Na węźle Gotartowickim kontynuowano wykonanie robot rozbiórkowych, wykonano
roboty ziemne w zakresie wykopowym, umocnienie skarp przez gwoździowanie.
Na łącznicach wykonywano w szczególności prace w zakresie: zdjęcia humusu,
wzmocnienia podłoża, robót ziemnych, konstrukcji nawierzchni. Na ulicy Gotartowickiej
wykonano częściowo roboty rozbiórkowe, zdjęcie humusu, wykonywano wzmocnienie
podłoża.
3)

Odcinek od węzła Gotartowickiego do węzła Chwałowickiego:

Wykonano roboty rozbiórkowe, wykonywano roboty przezbrojeniowe, wzmocnienie
podłoża w ok. 95%, roboty ziemne w ok. 80%, warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
od warstwy mrozoochronnej do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (zróżnicowane
zaawansowanie), gwoździowanie skarp wykopowych, prace brukarskie związane
ze ściekami przykrawędziowymi, rowami odwadniającymi.
W zakresie robót mostowych na tym odcinku realizowano prace na trzech wiaduktach:
a. w ciągu ul. Boguszowickiej - obiekt wykonany, został dopuszczony przez
Inspektora Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego do użytkowania. Do wykonania
pozostały roboty wykończeniowe od spodu obiektu, tj. obetonowanie ścian
szczelinowych, antykorozja betonu,
b. nad ul. Ziemską - wykonano konstrukcję obiektu, płytę ustroju nośnego. W trakcie
realizacji są roboty wykończeniowe i wyposażenie obiektu.
c. nad ul. Świerklańską - wykonano konstrukcję obiektu, płytę ustroju nośnego,
w trakcie realizacji są roboty wykończeniowe i wyposażenie obiektu.
Na węźle Świerklańskim wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne w zakresie
nasypowym. Na trzech łącznicach wykonano zdjęcie humusu, roboty rozbiórkowe, roboty
ziemne do warstwy mrozoochronnej. Na jednej łącznicy trwa budowa nasypu, obecne
zaawansowanie to ok. 95%.
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Na ul. Świerklańskiej wykonano zdjęcie humusu, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne.
Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, podbudowę z betonu asfaltowego,
warstwę wiążącą w ok. 80%, rozpoczęto realizację chodników.
Nad bocznicą kolejową kopalni Chwałowice wykonano konstrukcję obiektu.
ul.

Nad

Chwałowicką,

stanowiącą

element

węzła

Chwałowickiego,

wykonano

posadowienie oraz podpory. W trakcie realizacji płyty ustroju nośnego na jezdni prawej
(deskowanie, zbrojenie).
Na

węźle

Chwałowickim

rozpoczęto

odhumusowanie

i

wzmocnienie

podłoża.

Na czterech łącznicach wykonano zdjęcie warstwy humusu, roboty rozbiórkowe,
wzmocnienie podłoża, w tym na dwóch trwają już roboty ziemne (nasyp).
4)

Odcinek od węzła Chwałowickiego do węzła Wodzisławskiego:

Trwają roboty przezbrojeniowe, wykonano roboty rozbiórkowe, wzmocnienie podłoża,
roboty

ziemne

w

ok.

80%,

wykonywano

warstwy

konstrukcyjne

nawierzchni,

gwoździowanie skarp wykopowych w ok. 20%, prace brukarskie związane ze ściekami
przykrawędziowymi, rowami odwadniającymi.
Wyłączony z ruchu został odcinek ul. Wodzisławskiej oraz ul. Hetmańskiej gdzie zostały
przebudowane sieci, w trakcie wykonywania są warstwy konstrukcyjne. Docelowo
zostanie wykonane rondo.
W zakresie tego odcinka budowanych jest pięć obiektów mostowych:
a. najdłuższy, tj. liczący ponad 400 mb wiadukt przebiegający nad torami PKP
i ul. Jankowicką, wykonywano metodą nasuwania, na tym obiekcie wykonano
w całości posadowienie oraz podpory, płytę ustroju nośnego jezdni prawej w 99%.
Rozpoczęto wykonywanie płyty ustroju nośnego jezdni lewej,
b. wiadukt w ciągu łącznicy L05 – wykonano konstrukcję obiektu, tj. podpory, płytę
ustroju nośnego, w trakcie realizacji są roboty wykończeniowe i wyposażenie
obiektu,
c. most nad rzeką Nacyną – wykonano konstrukcję obiektu, płytę ustroju nośnego
w 90%,
d. wiadukt na węźle Śródmiejskim – wykonano konstrukcję obiektu, płytę ustroju
nośnego, w trakcie realizacji są roboty wykończeniowe i wyposażenie,
e. wiadukt w ciągu ulicy Wodzisławskiej – wykonano konstrukcję obiektu i płytę
ustroju nośnego, w trakcie realizacji są roboty wykończeniowe i wyposażenie
obiektu.
W zakresie tego odcinka wykonywane są dwa węzły: węzeł Wodzisławski oraz
Śródmiejski.
Na węźle Wodzisławskim wykonano: roboty ziemne (wykop/nasyp), wzmocnienie
podłoża, konstrukcję nawierzchni jezdni do warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa
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łamanego oraz obramowania jezdni. Na łącznicach realizowano i zakończono w 2018 r.
w różnym stopniu zaawansowania prace dotyczące: robót ziemnych (wykop/nasyp),
wzmocnienia podłoża i konstrukcji nawierzchni jezdni.
Na węźle Śródmiejskim na łącznicach zrealizowano i zakończono w 2018 r. w różnym
stopniu zaawansowania prace dotyczące: zdjęcia warstwy humusu, robót ziemnych
(wykop/nasyp), wzmocnienia podłoża oraz konstrukcji nawierzchni jezdni.
W 2018 r. poniesiono wydatki na wykonanie zadania w wysokości 173 483 354,06 zł, w tym
dofinansowanie z EFRR wyniosło 112 504 537,30 zł. Na tę kwotę złożyły się:
1) wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości w wysokości 9 422 818,67 zł,
2) faktury za roboty budowlane w wysokości 162 947 274,22 zł,
3) faktury za nadzór inwestorski w wysokości 983 880,26 zł,
4) pozostałe wydatki w wysokości 129 380,91 zł.
Zadanie finansowane jest przy udziale środków pochodzących z EFRR w ramach RPO WSL
2014-2020 oraz ze środków własnych i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także
dla odcinka I (przebiegającego przez Miasto Żory) z dotacji celowej Miasta Żory.
Na realizację zadania pn. „Budowa Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna” w 2018 r. miały
wpływ

stwierdzone

warunki

gruntowo-wodne

w

obrębie

węzła

Gotartowickiego,

Śródmiejskiego, Wodzisławskiego i Chwałowickiego. Po zrealizowaniu wycinki drzew
w 2017 r. i uzyskaniu dostępności do terenu Wykonawca, zgodnie z zawartymi zapisami
w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, przeprowadził uzupełniające badania geologiczne
w celu dokładnego rozpoznania budowy geologicznej podłoża. Stwierdzono, że warunki
są odmienne od założonych w projekcie. W związku z powyższym zaszła potrzeba
wykonania wzmocnienia istniejącego podłoża i dodatkowego zabezpieczenia istniejącej
infrastruktury przed wykonaniem robót zasadniczych.
Dodatkowo na realizację robót budowlanych miała wpływ obecna sytuacja gospodarcza
w kraju, tj. duża liczba ogłaszanych przetargów na roboty budowlane, co wpłynęło
na większe zapotrzebowanie na zasoby osobowe, materiałowe, sprzętowe i transportowe
oraz duży wzrost cen zarówno materiałów jak i świadczonych usług.
Przedsięwzięcie to jest największą i najważniejszą inwestycją drogową w historii samorządu
naszego miasta. Umożliwi szybkie bezkolizyjne połączenie z autostradą A1, które będzie
czynnikiem stymulującym rozwój społeczno-gospodarczy naszego miasta. Jednym z jej
kluczowych efektów będzie zmniejszenie natężenia ruchu w ścisłym centrum miasta.
Dodatkowym atutem będzie poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych Rybnika.
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Jako inwestycję uzupełniającą to przedsięwzięcie zaplanowano budowę Drogi Śródmiejskiej
łączącej ścisłe centrum z węzłem Śródmiejskim.
3. Rewitalizacja Strefy Śródmiejskiej
Miejscem gdzie skupia się życie społeczno-gospodarcze nie tylko miasta, ale również całej
Aglomeracji Rybnickiej jest centrum Rybnika. Znajdują się tu siedziby wielu instytucji
o charakterze ponadlokalnym takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Sąd Rejonowy
i Okręgowy, Urząd Skarbowy, Komenda Miejska Policji, Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo
Powiatowe, Dworzec Główny PKP, Narodowy Fundusz Zdrowia, Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także dwa duże centra handlowe, liczne sklepy oraz
targowisko miejskie.
Śródmieście Rybnika jest również obszarem ważnym ze względu na historię miasta.
To tu znajdują się miejsca i budynki nierozerwalnie związane z przemianami niewielkiej
miejscowości w prężnie działający ośrodek miejski o znaczeniu regionalnym. Dlatego też
niezwykle istotna jest dbałości o odpowiednią estetykę i funkcjonalność tego obszaru
ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowych, nieużytkowanych obecnie budynków, które
po wykonaniu odpowiednich prac mogą pełnić nowe funkcje i służyć społeczności lokalnej.
Należy zaznaczyć, iż Rybnik dojrzał jako miasto do wykreowania produktu turystycznego
opartego o dziedzictwo kulturowe.
Bezsprzecznie jednym z takich obiektów jest zespół budynków byłego Szpitala Miejskiego
nr 1, zlokalizowanych w ścisłym centrum Rybnika pomiędzy ul. Klasztorną i 3 Maja. W celu
przywrócenia dawnej świetności temu miejscu, podejmowane są kompleksowe działania
dotyczące wszystkich obiektów będących własnością Miasta Rybnika.
Budynek „Juliusz” (zgłoszony do dofinansowania ze środków EFRR w 2017 r.) znajduje się
obecnie na liście rezerwowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020. Przygotowana na potrzeby projektu dokumentacja techniczna zakłada
odnowienie budynku z zewnątrz, gdzie do głównych elementów prac należeć będą: całkowita
przebudowa pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz odnowa
ceglanej elewacji budynku. Ponadto zakłada się całkowitą przebudowę budynku wewnątrz
obejmującą m.in. wyburzenie większości przegród budowlanych oraz budowę nowych
według aktualnego planu aranżacji. Ma to na celu dostosowanie funkcji budynku
do planowanej działalności kulturalno-edukacyjnej oraz dostosowanie do korzystania przez
osoby z niepełnosprawnościami.
Powierzchnia użytkowa po przebudowie wnętrza wyniesie 2 540 m2. Oprócz modernizacji
samego budynku zaprojektowano atrakcyjną wystawę, która ma zostać zainstalowana
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w zmodernizowanym wnętrzu. Tematyka wystawy będzie oparta o historyczną postać
doktora medycyny Juliusza Rogera i przedstawiać będzie m.in. jego niezwykle ciekawą
historię i pozamedyczne pasje. Jedną z tych pasji były śląskie pieśni ludowe, z którymi
zetknął się jeszcze w czasie epidemii tyfusu, odwiedzając pacjentów. Juliusz Roger zebrał
ogółem 546 pieśni, w tym 294 z melodiami, które pogrupował w osobnych działach.
W 1863 r. ukazał się zbiór pieśni pt. „Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku z muzyką.
Zebrał i wydał Juliusz Roger”. Co ważne, działo się to wszystko w czasach kiedy Górny
Śląsk był częścią Prus, kilkadziesiąt lat przed powrotem do Polski.
Z uwagi na fakt, iż Rybnik nie jest oczywistym punktem na turystycznej mapie Polski
zdecydowano, iż wystawa musi być przygotowana w atrakcyjny sposób, charakterystyczny
dla nowych placówek muzealnych prezentujących dziedzictwo kulturowe. Ze względu na to,
że jedną z kluczowych grup docelowych są dzieci i młodzież, jako część wystawy
przygotowano plac zabaw z elementami edukacyjnymi.
W 2018 r. zlecono opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej
i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych, a także zlecono opracowanie
projektu instalacji technicznych dla budynku.
W marcu wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej został projekt dotyczący
modernizacji zabytkowego pawilonu „Rafał” – kwota dotacji: 5,5 mln zł (RPO WSL
2014-2020).
Przygotowana na potrzeby projektu dokumentacja techniczna zakłada kompleksowe
odnowienie budynku z zewnątrz oraz wewnątrz, co ma na celu zarówno jego przywrócenie
do pierwotnego stanu, jak i dostosowanie funkcjonalności do planowanej działalności
kulturalnej oraz korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami. Od strony wschodniej
budynek będzie połączony, jak w stanie istniejącym, z budynkiem „Juliusz” na poziomie
parteru oraz 1 piętra. W ramach prac budowlanych przewidziano następujące rodzaje robót:
prace rozbiórkowe, prace budowlane, zabezpieczające i wykończeniowe związane
z elementami konstrukcji budynku oraz prace budowlane, zabezpieczające i wykończeniowe
związane z pozostałymi elementami, prace związane z instalacjami wewnętrznymi.
Uzupełnieniem prac budowlanych będzie stworzenie w zrewitalizowanym budynku
atrakcyjnej wystawy stałej poświęconej historii medycyny i farmacji. Wystawa będzie wprost
korespondować z pierwotną funkcją budynku. Do jej stworzenia zostaną wykorzystane
zarówno elementy tradycyjne jak i nowoczesne techniki multimedialne. Koncepcja
organizacji przestrzeni wystawienniczej muzeum pozwoli na połączenie wielu wzajemnie
przenikających się tematów związanych z medycyną i farmacją, a w szczególności
następujących zagadnień: budowa ludzkiego organizmu, choroby i sposoby ich leczenia,
a przede wszystkim zapobiegania im, funkcjonowanie szpitala i jego oddziałów, historia
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medycyny i farmacji, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku lekarzy Górnego Śląska.
Powierzchnia użytkowa obiektu po modernizacji wynosić będzie 1564 m2.
W 2018 r. zlecono opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej
i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych, a także zlecono opracowanie
projektu instalacji technicznych dla budynku.
W kolejnym z budynków kompleksu, tj. budynku dawnego oddziału dermatologii, w związku
z pozyskanym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej (RPO WSL 2014-2020)
w wysokości 2,8 mln zł, kontynuowane były prace modernizacyjne w celu dostosowania tego
zdegradowanego obiektu do nowej funkcji, tj. Centrum Wsparcia Rozwoju Rodziny.
W 2018 r. zakończono prace rozbiórkowe oraz prace konstrukcyjne związane z: wykonaniem
nowej konstrukcji dachu nad skrzydłem północnym, wymianą zniszczonych elementów
konstrukcji dachu nad skrzydłem zachodnim, pokryciem dachu nową dachówką, podbiciem
fundamentów w celu wykonania podszybia windy, wykonaniem nowej konstrukcji stropów
nad piwnicą i parterem, wymianą zniszczonych drewnianych elementów stropów nad
1 piętrem skrzydła zachodniego, wykonaniem nowej konstrukcji biegów klatki schodowej,
osadzeniem podciągów w miejscach rozebranych ścian nośnych, osadzeniem nadproży
w otworach drzwiowych. Po zakończeniu realizacji zadania w tym budynku siedzibę będą
miały: Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia
w Rybniku.
Dodatkowo na piętrze budynku zaplanowano pomieszczenia dla organizacji pozarządowych
działających na rzecz wsparcia rozwoju rodziny. Pozyskano już z Unii Europejskiej środki
na pierwszy taki projekt (Rybnicka Akademia Rodziny). Przedsięwzięcie realizowane jest
w partnerstwie przez Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz organizacje pozarządowe.
Projekt zakłada specjalistyczne działania na rzecz rodzin biologicznych i zastępczych.
W ramach projektu świadczone będą usługi wsparcia rodziny, jako pakiet kompleksowych
usług społecznych skierowanych do rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w tym: poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, mediacje, wsparcie
prawne, działania terapeutyczne (indywidualne i grupowe), warsztaty dla rodzin i dzieci,
promocja rodzicielstwa zastępczego, integracja rodzin zastępczych, organizowanie „grup
wsparcia”, pomoc w opiece i wychowaniu dziecka rodzinom biologicznym, w tym poprzez
usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz pracy
podwórkowej. Całkowita wartość projektu: 1,82 mln zł, w tym pozyskane dofinansowanie:
1,69 mln zł (RPO WSL 2014-2020). Z uwagi na trwające jeszcze prace budowlane działania
w 2018 r. prowadzone były w innym miejscu, po zakończeniu inwestycji zostaną
przeniesione do zmodernizowanego budynku.
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Ważnym zadaniem w Strefie Śródmiejskiej jest również realizacja innych działań
aktywizujących Śródmieście np. dogęszczenie zabudowy tak, aby odpowiadała ona centrum
miasta wielkości obecnego Rybnika i przyciągała do niego nowych mieszkańców,
inwestorów i odwiedzających oraz organizacja atrakcyjnych eventów kulturalnych. Istotnym
problemem Śródmieścia jest m.in. nadmierna liczba samochodów, które wjeżdżają lub
przejeżdżają przez ten stosunkowo niewielki obszar. Dlatego konieczne jest porządkowanie
miejsc parkingowych, wprowadzenie infrastruktury dla alternatywnych form poruszania się
oraz wprowadzanie ograniczeń w korzystaniu z dróg w tej części miasta.
Odpowiedzią na część powyższych wyzwań powinna stać się realizacja tzw. Projektu
Rzeczna. W jego ramach w 2018 r. trwała budowa parkingu wielopoziomowego. Łącznie
wartość inwestycji wyniosła 19,4 mln zł (realizacja inwestycji poprzez Rybnickie Służby
Komunalne umożliwia odzyskanie całości podatku VAT stanowiącego 23% kosztu
inwestycji). Miejsca parkingowe rozmieszczone są na 5 poziomach obsługiwanych przez
rampę ślimaka, wraz z możliwością parkowania na dachu obiektu. Parter w przyszłości
umożliwiał będzie lokalizację usług na poziomie przyziemia. W przygotowanej koncepcji
projektu uwzględniono ażurową elewację oraz kolorowe elementy stalowe nadające
obiektowi indywidualny charakter. Parking wielopoziomowy przewiduje 460 miejsc
postojowych dla samochodów osobowych. Należy jednocześnie podkreślić, że miejsca te nie
zwiększą przestrzeni parkingowej w mieście, a jedynie uporządkują śródmiejską przestrzeń
zajmowaną do tej pory przez samochody.
W 2018 r. przeprowadzono inwestycję dotyczącą nowego układu komunikacyjnego
do obsługi parkingu. W ramach tej inwestycji powstał kolejny odcinek pieszo-rowerowych
bulwarów wzdłuż rzeki Nacyny. Wartość inwestycji wyniosła 3,2 mln zł.
Projekt Rzeczna obejmuje również powstanie budynku mieszkalno-usługowego (co zostało
opisane w pkt. II.7 Budownictwo socjalne i komunalne) oraz Rybnickiego Centrum Edukacji
Artystycznej (RCEA) z salami wystawienniczymi oraz stworzenie nowego układu
komunikacyjnego.
W lipcu podpisano umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej
projektowo-kosztorysowej dla Centrum Edukacji Artystycznej wraz z zagospodarowaniem
terenu i wyposażeniem stałym oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego. Wartość
umowy to 120 000 zł. Udzielenie zamówienia zostało poprzedzone ogłoszeniem w 2017 r.
konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej
budynku RCEA.
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W ramach Strefy Śródmiejskiej planuje się również budowę budynku senioralnego,
co zostało opisane w pkt. II.7 Budownictwo socjalne i komunalne (mieszkaniowy zasób
gminy).
Jednym z elementów wspierających rewitalizację Strefy Śródmiejskiej jest osadzanie w niej
znaczących imprez kulturalnych, które przyciągną w to miejsce nie tylko mieszkańców
Rybnika, ale i okolicznych miejscowości. W czerwcu koncert z okazji Dni Miasta pierwszy raz
zorganizowany został na parkingu przy ul. 1 Maja.

4. Rewitalizacja Zabytkowej Kopalni Ignacy
Obiekt ten jest jednym z najważniejszych zabytków znajdujących się na terenie naszego
miasta. Dokumentuje jego historię związaną ze zmianami, jakie zaszły w związku z rewolucją
przemysłową, która miała miejsce w XVIII i XIX wieku oraz późniejszym rozwojem górnictwa,
które trwale zmieniło charakter Rybnika i okolic. Wartość kompleksu należy rozpatrywać
również w kontekście całego województwa – jest to jedyny obiekt w mieście znajdujący się
na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – kluczowego produktu turystycznego
regionu.
Terenem

Zabytkowej

Kopalni

Ignacy

zarządza

Industrialne

Centrum

Kultury

w Rybniku-Niewiadomiu, które powstało na bazie tamtejszego domu kultury. Podstawowym
celem działań miasta na tym obszarze jest zagospodarowanie wszystkich budynków
tworzących kompleks kopalni, nadanie im nowych funkcji o charakterze kulturalnym
i społecznym oraz zagospodarowanie terenu. Po wykonaniu tych działań kompleks
ma służyć zarówno lokalnej społeczności, jak również przyciągać turystów spoza Rybnika
(powinien być znaczącym obiektem na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego).
We wcześniejszych latach wykonane zostały prace modernizacyjne w dwóch obiektach
zlokalizowanych na terenie kompleksu, tj. w wieży ciśnień oraz budynku maszynowni
i stolarni Szybu Głowacki. Prace zrealizowane zostały przy współfinansowaniu środków
z Unii Europejskiej.
W lutym złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE dla rewitalizacji budynków byłej
sprężarkowni na potrzeby lokalnej społeczności. W październiku wniosek został wybrany
do dofinansowania. Wartość projektu to 6,49 mln zł, w tym kwota dotacji: 5,36 mln zł,
dodatkowe dofinansowanie z budżetu państwa: 0,63 mln zł. Budynek ten zostanie poddany
kompleksowej przebudowie, w celu zmiany funkcji przemysłowej na nową, usługową.
Odnowiony obiekt będzie pełnić funkcję wspomagającą proces rewitalizacji dzielnicy
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Niewiadom, stąd też wśród planowanych nowych funkcji znalazły się świetlica środowiskowa,
miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, miejsce prowadzenia działań kulturalnych.
W marcu do dofinansowania ze środków UE wybrany został wniosek dotyczący modernizacji
budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”. Wartość projektu to 10,56 mln zł,
w tym otrzymana dotacja 4,43 mln zł. Do końca roku wyłoniono wykonawcę projektu
koncepcyjnego wystawy oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót
budowlanych. Obiekt po przeprowadzeniu inwestycji będzie pełnił różnorodne funkcje, w tym
m.in. wystawienniczą (ekspozycja stała i czasowe) oraz biurową na potrzeby Industrialnego
Centrum Kultury. Dodatkowo w budynku realizowane będą cele turystyczne, edukacyjne
oraz społeczno-kulturalne.
Jednocześnie należy wspomnieć, że prowadzone są rozmowy ze Spółką Restrukturyzacji
Kopalń S.A. w sprawie przejęcia Szybu Głowacki.
Kolejnym etapem prac na Zabytkowej Kopalni Ignacy powinno być zagospodarowanie
otoczenia budynków. Istnieje koncepcja zagospodarowania tego terenu. W 2018 r. trwały
przygotowania do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
Na uwagę zasługuje fakt, iż na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy miał miejsce IX Finał
Industriady (święta Szlaku Zabytków Techniki) – sztandarowego produktu turystycznego
województwa śląskiego. Była to doskonała okazja do tego, by zaprezentować historyczne
i architektoniczne walory istniejących tam obiektów.

5. Wdrożenie

Planu

Zrównoważonej

Mobilności

Miejskiej,

ze

szczególnym

uwzględnieniem ścieżek rowerowych
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przyjęty uchwałą nr 483/XXXI/2017 Rady Miasta
Rybnika w dniu 16 lutego 2017 r. wynikał z potrzeby opracowania kompleksowego podejścia
do planowania sposobów przemieszczania się mieszkańców i innych użytkowników miasta
na obszarze miasta. Zaproponowane w Planie działania mają przyczynić się do
zróżnicowania wykorzystania środków transportu, by zmniejszyć najmniej efektywny
ekonomicznie,

przestrzennie

i

ekologicznie

ruch

samochodów

osobowych

w mieście. Efektem działań ma być likwidowanie zatorów komunikacyjnych, poprawa
bezpieczeństwa

i redukcja

emisji

gazów

cieplarnianych

oraz

konsumpcji

energii.

Nadrzędnym celem wprowadzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest poprawa
jakości życia w mieście. Przyjęte w Planie działania inwestycyjne, administracyjne oraz
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promocyjne mają charakter długofalowy i ich realizację oraz efekty należy postrzegać
w perspektywie kilkunastu lat.
Głównym kierunkiem działania jest rozwijanie alternatywnych względem motoryzacji
indywidualnej sposobów poruszania się poprzez tworzenie infrastruktury przyjaznej pieszym
i rowerzystom, poprawie oferty rozkładowej komunikacji miejskiej oraz inne zmiany
komunikacyjne w gminie.
Kluczowe zrealizowane w 2018 r. działania polegały na:
1)

zwiększaniu

dostępności

komunikacyjnej

ruchu

rowerowego

na

obszarze

Śródmieścia, poprzez wytyczenie nowych dróg rowerowych, w tym budowę
kontrapasów oraz oznaczeń rowerowych w ramach ulic (zadania w ramach projektu
„Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku” dofinansowane w ramach
RPO WSL 2014-2020),
2)

budowie głównych tras rowerowych (połączeń międzydzielnicowych) – tras łączących
najważniejsze generatory ruchu w mieście oraz obsługujące ruch o charakterze
komunikacyjnym: oddano do użytkowania nowe drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe w ciągu: ul. Raciborskiej o długości 4,4 km (dz. Smolna, Zamysłów,
Zebrzydowice, Niewiadom) oraz ul. Rudzkiej (etap IV przebudowy) o długości 1,3 km
(dz. Orzepowice, Chwałęcice); w trakcie budowy jest ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż
tzw. Drogi Śródmiejskiej (dz. Zamysłów), pod koniec 2018 r. zawarto umowę
na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej z terminem wykonania na koniec
sierpnia 2019 r.,

3)

rozpoczęciu budowy węzłów przesiadkowych w sąsiedztwie dworca kolejowego
Rybnik, przystanku kolejowego Rybnik-Paruszowiec oraz dworca autobusowego przy
ul. Budowlanych 6 (zadania w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności
miejskiej w Rybniku” dofinansowane w ramach RPO WSL 2014-2020),

4)

zmianie

polityki

przestrzennej

dla

obszaru

Śródmieścia:

budowa

parkingu

wielopoziomowego przy ul. gen. Józefa Hallera wraz z drogami dojazdowymi, która
ma przyczynić się m.in. do uporządkowania systemu parkowania i poprawy ładu
przestrzennego miasta,
5)

opracowaniu dokumentacji projektowej nowych dróg rowerowych wzdłuż ulic
Mikołowskiej, Henryka Mikołaja Góreckiego i Wielopolskiej (kontynuacja zadań z roku
2017), oraz wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej, pod
stacją kolejową Rybnik Towarowy wzdłuż rzeki Nacyny w istniejącym tunelu rzeki,
wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Sportowej do ul. Górnośląskiej.

35/82

Pozostałe kluczowe działania nieinwestycyjne zrealizowane w 2018 r.:
1) wdrożenie systemu roweru miejskiego: w 2018 r. w Rybniku został uruchomiony
system roweru publicznego IV generacji (bezstacyjnego) w oparciu o aplikację
GeoVelo, tj. system opierający się na wykorzystaniu aplikacji mobilnych w celu
wypożyczenia roweru bez konieczności pozostawiania roweru w stacji dokującej.
W okresie od 20 lipca do 15 listopada 2018 r. odnotowano 3334 wypożyczenia przez
1049 osób. Do dyspozycji było 80 rowerów dostępnych na 35 parkingach
rowerowych,
2) promocja dojazdu na rowerze do szkół: Rybnik włączył się w realizację ogólnopolskiej
akcji pn. „Rowerowy Maj”, która w naszym mieście odbywała się pod hasłem
„Do szkoły ciś na kole”. Jej głównym celem jest promocja dojeżdżania uczniów szkół
na rowerach i hulajnogach. W akcji tej wzięło udział blisko 3 tysiące uczestników
z 21 rybnickich szkół podstawowych z 380 klas IV-VII. Ponadto w ramach działania
zainstalowano 35 dodatkowych wiat rowerowych przyszkolnych,
3) podniesienie komfortu podróży autobusową komunikacją miejską i wymiana taboru:
wprowadzono do ruchu 5 nowych autobusów wyposażonych w napędy spełniające
normę EURO 6 oraz w systemy informacji pasażerskiej,
4) promocja transportu publicznego na terenie Miasta Rybnika: dodatkowe bezpłatne
przejazdy komunikacji autobusowej w związku z wydarzeniami kulturalnymi w trakcie
Dni Rybnika i Industriady 2018, Światowego Dnia bez samochodu (21 września);
wprowadzenie

darmowych

przejazdów

komunikacją

autobusową

w dni

z prognozowanym wysokim poziomem pyłu zawieszonego wraz z działaniami
edukacyjnymi na temat wpływu ruchu samochodowego na jakość powietrza,
5) poprawa efektywności funkcjonowania komunikacji miejskiej: w ramach działania
podjęto szereg inicjatyw poprawiających efektywność działania komunikacji miejskiej,
w tym: zmiana rozkładów jazdy linii autobusowych nr 15 i 28 ułatwiających dojazd
do strefy przemysłowej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski, dostosowanych do godzin
rozpoczynania poszczególnych zmian (01.2018); zmiany w godzinach obsługi
niektórych kursów na liniach 15, 28, 46 i 48 (01.2018), 33 (03.2018), 24, 41
(04.2018), 48 (08.2018), 26, 33, 31, 40, 46A (09.2018), 29 i 43 (11.2018), dotyczyły
one m.in. rozszerzenia kursowania wybranych linii w godzinach późnowieczornych,
uzupełnienia komunikacji w gminach Jejkowice, Gaszowice, Lyski, uruchomienia
komunikacji w gminie Świerklany w dni wolne od pracy, dodatkowych bezpośrednich
połączeń do kąpieliska „Pniowiec” w okresie letnim,
6) wzmocnienie oferty kolejowej: 10 czerwca 2018 r. został wprowadzony nowy rozkład
jazdy na trasie Rybnik–Wodzisław Śląski uwzględniający wzrost częstotliwości
połączeń kolejowych łączących oba miasta. Jest to efekt podpisania porozumienia
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pomiędzy miastami Rybnik i Wodzisław Śląski a Województwem Śląskim w sprawie
organizacji połączeń kolejowych na odcinku Rybnik – Wodzisław Śląski zawartego
na 4,5 roku, tj. do 31 grudnia 2023 r.. Na realizację kursów Rybnik i Wodzisław Śląski
będą udzielać województwu śląskiemu dotacji celowej. Pokryje ona część kosztów
uruchomienia pociągów. W dniu 7 czerwca, oprócz trójstronnego porozumienia,
podpisano

umowy

dotyczące

udzielenia

dotacji

celowej

w 2018

r.,

na kwotę 600 tys. zł (po 300 tys. od każdego z miast). Dobowa liczba połączeń w dni
robocze na odcinku Rybnik – Wodzisław Śląski wzrosła z 18 do 54. W konsekwencji
wzrostu liczby połączeń na trasie do Wodzisławia Śląskiego wzrosła również liczba
połączeń kolejowych ze stacji Rybnik do przystanków Rybnik Towarowy i Rybnik
Rymer,
7) zmiany taryfowe i integracja taryf: wprowadzenie w listopadzie 2018 r. przez Koleje
Śląskie oferty specjalnej pn. Uniwersalny Subregionalny Bilet Rybnik-Wodzisław
zwanej „USB R-W” uprawniającej do podróży koleją na trasie Rybnik-Wodzisław
Śląski oraz pomiędzy pozostałymi przystankami kolejowymi na terenie Rybnika oraz
do przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez ZTZ w Rybniku.

6. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wokół Zalewu Rybnickiego
Północno-zachodnia część Rybnika obejmująca obszar Zalewu Rybnickiego i jego otoczenie,
wraz z terenami leśnymi parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud
Wielkich” i meandrującą rzeką Rudą, są jednymi z kluczowych terenów o funkcjach
sportowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych i przyrodniczych w mieście. Funkcje te bazują
na naturalnych walorach tego obszaru oraz istniejącej infrastrukturze rekreacyjno-wypoczynkowej.
Obszar ten charakteryzuje się zróżnicowanymi pod względem rodzaju i dostępności terenami
oraz obiektami sportowymi i rekreacyjnymi. Niektóre z nich stanowią obiekty przeznaczone
głównie lub w większości do profesjonalnego uprawiania sportu i w związku z tym nie mają
znaczenia dla zaspokojenia zwykłych potrzeb rekreacyjnych. W celu poprawy możliwości
rekreacji, wypoczynku i uprawiania sportu można wykorzystywać na te funkcje różne rodzaje
terenów, z koniecznością dostosowania skali ich rekreacyjno-sportowego wyposażenia
do ograniczeń w zagospodarowaniu terenów, wynikających w szczególności z ochrony
wartości przyrodniczych oraz funkcji technologicznej Zalewu Rybnickiego.
Najważniejszym zadaniem zrealizowanym w zakresie rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w roku ubiegłym było uruchomienie nowego kąpieliska Pniowiec (na bocznym
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zbiorniku Zalewu Rybnickiego) w czerwcu 2018 r., obejmującego 50-cio metrowej długości
piaszczystą plażę oraz ścieżki pieszo-rowerowe o długości 1700 mb wokół zbiornika. Jest
to pierwsze takie kąpielisko nad Zalewem Rybnickim.
Na terenie kąpieliska zainstalowano oświetlenie terenu, monitoring wizyjny, toalety,
wydzielone miejsca parkingowe dla rowerów. Pojawiła się również mała architektura oraz
dodatkowe nasadzenia roślin ozdobnych. Łącznie UM oraz jednostki organizacyjne poniosły
wydatki w wysokości ponad 1,2 mln zł.
Miejsce to ma służyć mieszkańcom nie tylko latem, ale przez cały rok. To teren idealny
na spacery, jazdę na rowerze, relaks w ramach dostępnej infrastruktury czy po prostu
odpoczynek na łonie natury.
Kąpiel na Pniowcu jest nadzorowana. Na kąpielisku zostały przeprowadzone badania
sanitarne dopuszczające wodę do kąpieli. Będą one regularnie powtarzane. Na terenie
pracowało trzech ratowników, dostępny był także punkt medyczny. Kąpielisko ma charakter
ogólnodostępny i jest bezpłatne. Teren o powierzchni ponad 46 ha zarządzany jest przez
MOSiR.
Otwarciu kąpieliska towarzyszyło zwiększenie liczby kursów komunikacji autobusowej
w sezonie wakacyjnym do kąpieliska Pniowiec oraz, wzorem lat ubiegłych uruchomieniem
sezonowych kursów autobusów do Rud (gmina Kuźnia Raciborska) umożliwiających
przewóz rowerów.
Łącznie na utrzymanie kąpieliska MOSiR poniósł wydatki w wysokości ponad 90 tys. zł.
W 2018 roku kontynuowane były również inne zadania inwestycyjne zapoczątkowane
w poprzednich latach:
1)

stanica żeglarska ZHP nad Zalewem Rybnickim (inwestycja zgłoszona i wybrana
w ramach Budżetu Obywatelskiego): w 2018 roku opracowano dokumentację
projektowo-kosztorysową inwestycji uzyskując pozwolenie na budowę. Opóźnienie
związane z przygotowaniem inwestycji było konsekwencją trudności wynikających
z lokalizacji inwestycji na obszarze parku krajobrazowego podlegającego ochronie,

2)

kolej wąskotorowa: (od)budowa ok. 700 m odcinka torów kolei wąskotorowej
na linii Paproć-Stodoły wraz z budową przystanku kolejowego Rybnik-Stodoły
w dzielnicy Stodoły (w ramach zadania odtworzono torowisko, peron stacyjny,
ustawiono

wiatę

peronową

i

zadaszenie

rowerowe

oraz

we

współpracy

z nadleśnictwem stworzono miejsca postojowe w okolicy nowej stacji) – 1,5 mln zł,
3)

drogi rowerowe: budowa nowej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Rudzkiej o długości
1,3 km w ramach etapu IV przebudowy ulicy Rudzkiej ukończonego w 2018 r.
(dzielnice Orzepowice i Chwałęcice).
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Ponadto należy dodać, iż wokół Zalewu Rybnickiego zlokalizowano 2 stacje roweru
publicznego GeoVelo, który zainicjowany został w 2018 r.

7. Budownictwo socjalne i komunalne (mieszkaniowy zasób gminy)
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tworzenie warunków
do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań
własnych gminy. W Rybniku realizacja zadania własnego w zakresie zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych w dużym zakresie powierzona została ZGM.
Jednym z zadań własnych gminy wskazanym w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, jest gminne budownictwo mieszkaniowe. Dlatego też miasto
w ubiegłych latach podjęło szereg działań zmierzających do unowocześnienia istniejącego
zasobu mieszkaniowego, a także do oddania do użytku nowych lokali mieszkalnych. Takie
działanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców, w szczególności osób
o niższych dochodach, które nie są w stanie samodzielnie zakupić mieszkania. Budowa
nowych lokali (także w Śródmieściu) jest również elementem walki ze zmniejszającą się
liczbą mieszkańców miasta, a Śródmieścia w szczególności, a także pozwala zmniejszyć
skalę procesu tzw. rozlewania miasta, który polega na rozszerzaniu się miejskiej zabudowy
na obszary o mniejszej intensywności urbanizacji.
W 2018 r. powstało 26 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku położonym
w Rybniku przy ul. Borki 37c (dz. Orzepowice) – przeprowadzony został kapitalny remont
budynku po byłym internacie. Pełen zakres robót modernizacyjnych obejmował remont
wszystkich pomieszczeń wraz z wymianą instalacji wewnętrznych. Budynek po wykonaniu
inwestycji zyskał nowy wygląd i kolorystykę, został wyposażony w przyłącze ciepłownicze,
gazowe, energetyczne, wodno-kanalizacyjne, teletechniczne, domofon oraz instalację
TV/SAT. Mieszkania wyremontowano, każde zyskało nowy wygląd wraz z wyposażeniem
w zlewozmywak z szafką, kuchenkę gazową z okapem, kabinę prysznicową, kocioł gazowy
do podgrzewania ciepłej wody, umywalkę i muszlę wraz z armaturą. Do każdego mieszkania
przypisana jest komórka piwniczna. Prace nad inwestycją rozpoczęły się w 2017 r.
Łączny koszt inwestycji wyniósł: 4,36 mln zł brutto (z czego miasto pozyskało kwotę
1,80 mln zł z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego). W 2018 r. poniesiono
wydatki w wysokości ponad 3 mln zł brutto.
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W październiku podpisano umowę na wykonanie projektów wykonawczych wraz
ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami inwestorskimi dla budowy
dwóch budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych w Rybniku przy ul. Kolejowej
(w każdym z budynków zlokalizowanych będzie 16 mieszkań). Po przekazaniu dokumentacji
projektowej ogłoszony zostanie przetarg celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
Łączny koszt opracowania dokumentacji projektowej to 0,16 mln zł.
W listopadzie podpisana została umowa na opracowanie wielobranżowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. Józefa Hallera.
Udzielenie

zamówienia

zostało

poprzedzone

przeprowadzeniem

konkursu

architektonicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku.
Na terenie funkcjonującego obecnie tymczasowego parkingu, według koncepcji ma powstać
ok. 80 mieszkań. Wartość umowy to 1,29 mln zł.
W grudniu ZGM ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w sprawie
przebudowy budynku położonego w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 13. Zakłada się,
iż w wyniku kapitalnego remontu, w budynku, wykonanym w technologii modułowej,
zostanie wyodrębnionych od 6 do 8 mieszkań.
Również w grudniu podpisano umowę o wartości 0,42 mln zł na opracowanie projektu
budynku senioralnego przy ul. 3 Maja. W obiekcie zostaną zlokalizowane mieszkania
chronione (19), mieszkania komunalne (40), a także lokale użytkowe na wynajem. Gotową
dokumentację ZGM powinien otrzymać w kwietniu 2019 r.
W czerwcu złożono wniosek o dofinansowanie obejmujący swoim zakresem adaptację
4 pustostanów

na

mieszkania

chronione

i

wspomagane.

Projekt

został

wybrany

do dofinansowania w styczniu 2019 r. W ramach projektu w poszczególnych mieszkaniach
zostaną wykonane niezbędne roboty remontowo-budowlane. Planuje się także zakup
niezbędnego wyposażenia. Głównym i bezpośrednim celem projektu będzie poprawa
dostępu do usług społecznych w postaci mieszkania chronionego lub wspomaganego dla
osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest adresowany
do następujących grup: osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby bezdomne, kobiety
z dziećmi doświadczające przemocy. Całkowita wartość projektu: 0,51 mln zł (w tym wkład
miasta to 0,03 mln zł, pozostała kwota pochodzi z dofinansowania ze środków europejskich:
0,43 mln zł, a także budżetu państwa: 0,05 mln zł).
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W lipcu

podpisano umowę

na

budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego

zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Wincentego Kadłubka. Łączny koszt inwestycji
to 2 304 301,04 zł brutto. Na realizację zadania pozyskane zostało dofinansowanie z Banku
Gospodarstwa Krajowego. Budynek zostanie oddany do użytku w IV kwartale 2019 r. Będzie
on wyposażony w pompę ciepła, aby ograniczyć negatywne zjawisko nadmiernego
zanieczyszczenia powietrza w Rybniku.
Najważniejsze pozostałe zadania inwestycyjne prowadzone w mieszkaniowym zasobie gminy
w 2018 r.:
1)

ul. gen. Władysława Andersa 15 – remont i przebudowa budynku mieszkalnego,
w wyniku którego powstało 8 lokali mieszkalnych (mieszkania socjalne) – kwota 1,97
mln zł;

2)

ul. Gustawa Morcinka 5 – docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki
okiennej, docieplenie dachu oraz stropu piwnic – kwota 0,57 mln zł;

3)

ul. Gustawa Morcinka 23 – docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki
okiennej, docieplenie dachu oraz stropu piwnic – kwota 0,53 mln zł;

4)

ul. Sportowa 115 – docieplenie ścian części mieszkalnej niniejszego budynku
– kwota: 0,23 mln zł;

5)

ul. Rzeczna 4 – termomodernizacja budynku wraz z adaptacją strychu na mieszkania
– kwota 0,8 mln zł;

6)

ul. Józefa Rymera 42 – termomodernizacja budynku związana z dociepleniem ścian
zewnętrznych, dachu oraz stropu piwnicy – kwota 0,68 mln zł;

7)

ul. Ignacego Paderewskiego 44/5 – adaptacja pustostanu z przeznaczeniem
na mieszkanie chronione – kwota 0,21 mln zł;

8)

modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego
na gazowe w mieszkaniach odzyskanych – zakończono remonty lokali: ul Józefa
Lompy 6b/10, Józefa Lompy 14e/11; Wojciecha Bogusławskiego 20/6, Wolna 10/7
oraz Wolna 10/8 – kwota 0,35 mln zł;

9)

dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji lokali mieszkalnych wraz
ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe etażowe w mieszkaniach
komunalnych: ul. Św. Antoniego 13/2, Piasta 19/5, Jędrzeja Śniadeckiego 5/4,
Jędrzeja Śniadeckiego 1b/6, Patriotów 10b/1 – kwota 0,02 mln zł;

10) wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmiany sposobu
ogrzewania dla PONE w budynkach przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, Patriotów
9, 10 i 12, Jędrzeja Śniadeckiego 5 – kwota 0,02 mln zł.
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Jednocześnie miasto prowadzi aktywną sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot
mieszkaniowych. Takie działanie jest podejmowane ze względu na potrzebę racjonalnego
planowania wydatków budżetowych związanych z ewentualnymi remontami tych budynków
(miasto nie może podejmować samodzielnie decyzji odnośnie remontów i związanych z tym
wydatków w przypadku lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych). Liczba mieszkań
w budynkach wspólnot mieszkaniowych, sprzedanych najemcom: 80. Dochód ze sprzedaży
mieszkań wyniósł 1 546 733,42 zł. Suma udzielonych bonifikat z tytułu sprzedaży lokali
mieszkalnych najemcom wyniosła 6 839 371 zł.
Stan zadłużenia lokali mieszkalnych z tytułu najmu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił
49 525 681,68 zł, w tym: należność główna: 27 012 999 zł, odsetki: 22 512 682,68 zł.
Poziom ściągalności czynszów w ostatnich latach znacznie się poprawił. W 2018 r.
kształtował się następująco:
Tabela 2: Poziom ściągalności czynszów w mieszkaniach komunalnych w 2018 r.
I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

96,14%

93,57%

99,42%

92,97%

Rada Miasta Rybnika podjęła uchwałę nr 701/XLV/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie
przyjęcia Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017 – 2020
adresowaną do najemców, którzy poprawili swoją sytuację materialną na tyle, iż mogą
regularnie płacić czynsz bieżący, ale nie mogą wyrwać się ze spirali wieloletniego
zadłużenia. Wpłynęło 205 wniosków osób zainteresowanych skorzystaniem z ww. programu.
Prognozowane wpływy: 990 946,75 zł. Prognozowana kwota do umorzenia: 2 137 237 zł .
Dodatkowo istnieje możliwość odpracowania zaległości czynszowych, wartość odpracowań
w 2018 r. przedstawiono poniżej:
Tabela 3: Wartość odpracowań zaległości czynszowych w 2018 r.
I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Razem

182 688 zł

183 178 zł

110 384 zł

104 792 zł

581 042 zł

Tabela 4: Wysokość ściągnięć komorniczych w 2018 r.
I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Razem

408 809 zł

410 838 zł

375 060 zł

366 195 zł

1 560 902 zł

Z kolei 13 września Rada Miasta Rybnika podjęła uchwałę nr 800/L/2018 w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
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Uchwała zawiera

innowacyjne rozwiązania

w obszarze

gospodarowania zasobem

mieszkaniowym miasta.
Miasto dysponuje ograniczoną liczbą lokali mieszkalnych w zasobie komunalnym w stosunku
do liczby osób ubiegających się o mieszkanie z zasobu miejskiego. Według stanu
na 31 grudnia 2018 r., aby zrealizować zadania wynikające z ustawy, Gmina powinna
zapewnić

225

lokali

socjalnych

(wyroki

z

uprawnieniem

do

lokalu

socjalnego),

51 pomieszczeń tymczasowych oraz 120 lokali zamiennych. Mając na uwadze powyższe
potrzeby planuje się, iż rocznie zostanie pozyskanych około 55 lokali socjalnych,
40 pomieszczeń tymczasowych oraz 14 lokali zamiennych. Niewątpliwie konieczne jest
podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia liczby mieszkań w zasobie
komunalnym.
Rybniczanie, w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych, poszukują
przede wszystkim mieszkań nie za dużych, będących tanimi w utrzymaniu. Oczekiwania
potencjalnych najemców mieszkań z zasobu komunalnego to głównie mieszkania dwu i trzy
pokojowe o powierzchni użytkowej 40-60 mkw. (od dłuższego czasu utrzymuje się niniejszy
trend). Zważyć należy, iż rybniczanie chętnie składają wnioski do ZGM o najem lokalu
mieszkalnego od miasta ze względu na zdecydowanie niższy czynsz najmu, niż czynsz lokali
mieszkalnych oferowanych na wolnym rynku.
Poniżej przedstawiona została informacja dotycząca liczby wniosków złożonych do ZGM
w 2018 r.
Tabela 5: Wnioski mieszkaniowe złożone do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 2018 r.
Rodzaj wniosku

Liczba

Wnioski o przydział mieszkania

445

Wnioski o przedłużenie umowy najmu

42

Wnioski o zamianę mieszkania pomiędzy najemcami

71

Wnioski o zamianę na wolne mieszkania

5

Razem

563

Pozytywnie zweryfikowano 332 wnioski o przydział mieszkania, zrealizowano 87 wyroków
eksmisyjnych.
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III. REALIZACJA POZOSTAŁYCH ZADAŃ

1. Ład przestrzenny
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. Cały obszar miasta pokryty jest miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego. Wymagają one aktualizacji i dlatego częściowo
zastępowane są nowymi planami. Celem aktualizacji planów jest w szczególności korekta
układu komunikacyjnego, dostosowanie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz uwzględnienie stanu istniejącego. Z tego też
powodu w 2018 r. zakończono sporządzanie 9 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla następujących części miasta Rybnika:
1) obszar w rejonie ulicy Zebrzydowickiej (MPZP 22-1),
2) obszar w rejonie ulicy Brackiej (MPZP 37-2),
3) obszar w rejonie ulicy Jana Karola Chodkiewicza (MPZP 39),
4) obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44),
5) obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36),
6) sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej,
Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41),
7) dwa obszary w rejonie ulic Wincentego Kadłubka i Wojciecha Bogusławskiego (MPZP
51-2),
8) obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 52-1),
9) trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40).
Wyżej wymienione miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, po uchwaleniu
przez Radę Miasta Rybnika, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego i stanowią prawo miejscowe.
Na koniec roku trwały prace nad sporządzeniem 21 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmujących łącznie 57 obszarów.
Jednocześnie przez cały rok trwały prace nad sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika dla sześciu obszarów.
Zmiana studium niezbędna jest dla dokonania przekształceń terenów w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego, których większość dotyczy ważnych zamierzeń
inwestycyjnych

w

mieście

oraz

złożonych

wniosków

mieszkańców,

podmiotów

gospodarczych a także instytucji.
POZWOLENIA NA BUDOWĘ. W 2018 r. odnotowano znaczny wzrost liczby wydanych
decyzji o pozwoleniu na budowę (1252 decyzje w porównaniu do 1074 w 2017 r.).
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Wiązało się to zarówno ze zwiększonym zainteresowaniem inwestycjami proekologicznymi
typu wymiana źródeł ciepła na kotły gazowe, jak i z utrzymującą się od kilku lat dużą liczbą
wydanych decyzji w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Wydano 279 decyzji na budowę
budynków (jednorodzinnych, jednorodzinnych o 2 lokalach i wielorodzinnych), w których
zlokalizowanych zostanie łącznie 481 mieszkań.
Jednocześnie obserwuje się tendencję malejącą w odniesieniu do liczby zgłoszeń
budowy/wykonywania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie
na budowę (1136 zgłoszeń, wobec 1273 w 2017 r.). Przyczyną tego są zmiany w ustawie
Prawo budowlane, gdzie z obowiązku zgłoszenia wyłączono m.in. ocieplanie budynków
o wysokości poniżej 12 m, utwardzenia działek budowlanych, budowę wiat, altan i ogrodzeń
o wysokości poniżej 2,20 m.
NIERUCHOMOŚCI I STRUKTURA UŻYTKOWANIA. Zgodnie w bazą danych Ewidencji
Gruntów i Budynków prowadzoną dla Miasta Rybnika, powierzchnia ewidencyjna wynosiła
14 826 ha. Sposób użytkowania w Rybniku kształtował się następująco:
1)

29,86% grunty rolne,

2)

32,70% grunty leśne,

3)

32,76% grunty zabudowane i zurbanizowane,

4)

4,49% grunty pod wodami,

5)

0,03% użytki ekologiczne,

6)

0,16% tereny różne.

Nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze użytkowania gruntów.
W odniesieniu do struktury własności w Rybniku przeważały grunty osób fizycznych
– 40,66% powierzchni ogółem, oraz SP, w tym przekazane w użytkowanie wieczyste a także
będące własnością spółek SP, przedsiębiorstw państwowych oraz innych państwowych osób
prawnych – 42,6% powierzchni ogółem. W 2018 r. nie nastąpiły istotne zmiany w zakresie
struktury własności gruntów.
W 2018 r. sprzedano 111 nieruchomości, w tym:
1)

16 nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej pow. 1,6037 ha,

2)

5 nieruchomości gruntowych zabudowanych o łącznej pow. 0,8990 ha,

3)

6 mieszkań w drodze przetargu nieograniczonego,

4)

80 mieszkań sprzedanych najemcom,

5)

2 lokale użytkowe (medyczne) w drodze bezprzetargowej,

6)

2 lokale garażowe w drodze bezprzetargowej.
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Zostało nabytych łącznie 29 nieruchomości, o łącznej pow. 2,4125 ha, w tym:
1)

23 nieruchomości gruntowe niezabudowane o łącznej pow. 1,6065 ha;

2)

6 nieruchomości zabudowanych o łącznej pow. 0,8060 ha.

Ponadto w 2018 r. do zasobu komunalnego, nieodpłatnie, w drodze darowizny pozyskano
6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej pow. 0,9848 ha.
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, iż na koniec 2018 r. w Rybniku było ponad 45 tys.
budynków, z czego 46,47% stanowiły budynki mieszkalne, 37,52% inne budynki
niemieszkalne. Na terenie Rybnika zlokalizowane są również: budynki przemysłowe (1,45%),
transportu i łączności (8,56%), handlowo-usługowe (2,85%), zbiorniki, silosy, budynki
magazynowe (0,43%), biurowe (0,40%), szpitali i zakładów opieki medycznej (0,21%),
oświaty, nauki, kultury i sportu (0,65%), produkcyjno-usługowe i gospodarcze dla rolnictwa.

2. Drogi (transport i komunikacja)
INFRASTRUKTURA. Na koniec 2018 r. na terenie Rybnika dostępnych było 449,5 km dróg
publicznych. Na liczbę tę składały się: drogi krajowe – 17,5 km, drogi wojewódzkie
– 34,0 km, drogi powiatowe – 98,2 km, oraz drogi gminne – 299,8 km.
Jednocześnie w ciągach dróg publicznych zlokalizowane były 33 obiekty mostowe, w tym
21 mostów, 10 wiaduktów oraz 2 kładki.
Długość dróg rowerowych wynosiła 24,8 km, długość szlaków rowerowych wynosiła
172,2 km.
Na dzień 31 grudnia w Rybniku zarejestrowanych było 109 478 pojazdów.
Uchwałą Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2018 r. nadano nazwy 9 rondom: Rondo
Gotartowickie, Rondo Sygnały, Rondo Brzezińskie, Rondo Ligockie, Rondo Kozie Górki,
Rondo Meksyk, Rondo Europejskie, Rondo Północ, Rondo Topolczany.
Uchwałą Rady Miasta z dnia 24 maja 2018 r. nadano nazwy trzem ulicom: Jabłoniowej,
Parkingowej i Handlowej (nazwy obowiązują od 1 stycznia 2019 r.).
Oprócz budowy Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna oraz inwestycji realizowanych
w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, w obszarze transportu i komunikacji
realizowano w szczególności następujące zadania:
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1)

budowa łącznika ulic Pocztowa – gen. Józefa Hallera o długości ok. 0,37 km
(3,2 mln zł),

2)

przebudowa ul. Józefa Cyrana o długości ok. 0,31 km (0,95 mln zł).

TRANSPORT ZBIOROWY. Zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego realizuje
w Rybniku ZTZ. W 2018 r. na terenie Rybnika funkcjonowało 41 dziennych i 3 nocne linie
autobusowe. Odnotowano ponad 7 mln pasażerów (tendencja w tym zakresie jest stała).
Wpływy z biletów przekroczyły 10,3 mln zł.
Wprowadzano zmiany w rozkładzie jazdy na wniosek pasażerów lub innych gmin
(szczegółowe informacje w tym zakresie opisano w pkt. II.5. Wdrożenie Planu
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek rowerowych).
Zmiany w taborze dotyczyły wprowadzenia 5 nowych autobusów w miejsce najstarszych.
W 2018 r. wprowadzono możliwość płatności kartą płatniczą w autobusach.

3. Gospodarka komunalna
ZAOPATRZENIE W WODĘ. Na terenie Rybnika działania w zakresie zaopatrzenia w wodę
realizują:
1)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

2)

Hydroinstal Sp. z o.o.

Długość nowo wybudowanej sieci wodociągowej wyniosła 22 895 mb. PWiK sp. z o.o.
zrealizowało inwestycje na ul. Jana Kowalczyka, Pod Hałdą, Gliwickiej (od Wyzwolenia
do

Żużlowej),

Przyjaźni

(od

Żorskiej

do

Słonecznej),

Poligonowej

(bloki),

Książenickiej/Wiosny Ludów/Wiślanej II etap, Bratków (boczna) /Rudzkiej, Konwalii,
Goździków,

Piasta,

Nowomiejskiej

14/Stanisława

Małachowskiego

56D/Spacerowej,

Podmiejskiej 15,17,19/Mglistej/ Kuźnickiej, Owocowej/Kazimierza Tetmajera/Ofiar Terroru,
Energetyków, Golejowskiej, Letniej, Boguszowickiej, Popiela, Juliana Tuwima, Św. Józefa
(boczna), Małej, Kpt. Leopolda Janiego, Zamkowej.
Nakłady inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej ukształtowały się na poziomie
8,8 mln zł. Zawarto 300 umów na zaopatrzenie w wodę.
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. Na terenie Rybnika działania w zakresie odprowadzania
ścieków realizują:
1)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,

2)

Hydroinstal sp. z o.o.,

3)

BEST-EKO sp. z o.o.

48/82

Długość

nowo

wybudowanej

sieci

kanalizacji

sanitarnej

wyniosła

1

243,1

mb

(PWiK sp. z o.o.). Zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią
ścieków przy ul. Rudzkiej (odcinek). Nakłady inwestycyjne na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej ukształtowały się na poziomie prawie 2 mln zł. Zawarto 279 umów
na odprowadzenie ścieków.
Zmiana przepisów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ścieków spowodowała, że taryfy dotyczące wody i ścieków opiniuje i zatwierdza nowo
powstały organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W chwili
obecnej taryfy za dostawę wody i odprowadzenie ścieków na terenie Miasta Rybnika
obowiązują w okresie trzech lat (tj. 2018-2021).
Od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązuje również znowelizowana ustawa Prawo wodne.
Przedmiotowy akt spowodował, że miasto ponosi nowy rodzaj opłaty „za usługi wodne”
tj. wody opadowe i roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej
odprowadzane do wód lub ziemi.
KANALIZACJA DESZCZOWA. Prace inwestycyjne i remontowe dotyczące kanalizacji
deszczowej obejmowały kanalizację deszczową w ciągu ul. Związkowej, gen. Jarosława
Dąbrowskiego, mjr. Władysława Mażewskiego, Nowej oraz renowację kanału deszczowego
w ul. Poprzecznej. Łączne nakłady na powyższe prace wyniosły ponad 1 mln zł.
GOSPODARKA ODPADAMI. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika w latach
2017-2019 realizuje konsorcjum firm: EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Sp.j. oraz
PST Transgór S.A.
Liczba mieszkańców ujętych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wyniosła 122 026 (na 132 602 osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy
na koniec 2018 r.).
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji
odpadów komunalnych wyniósł:
1)

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła – 41,88% (wymagany minimalny poziom w 2018 r. - 30%),
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2)

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne – 99% (wymagany
minimalny poziom w 2018 r. - 50%),

3)

poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji – 12,36% (dopuszczalny maksymalny poziom w 2018 r. - 40%).

Na terenie miasta działa składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
zlokalizowane przy ul. Oskara Kolberga. Składowisko zarządzane jest przez spółkę Hossa
sp. z o.o. Łącznie w 2018 r. spółka przyjęła do składowania ponad 25 tys. ton odpadów.
Jednocześnie do odzysku, polegającego na wykorzystaniu odpadów do wykonywania
warstw izolacyjnych i formowania korony składowiska, przyjęto ponad 2,5 tys. ton odpadów.

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta przy ulicy
Oskara Kolberga 67 funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw.
PSZOK. W 2018 r. z usług punktu mieszkańcy miasta skorzystali 5 511 razy. Odebrano
łącznie ponad 2 tys. ton odpadów komunalnych.
Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych przyjmowane są w Gminnym
Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (tzw. GPZON) prowadzonym przez Rybnickie
Służby Komunalne w Rybniku przy ul. Jankowickiej 41 B. Zebrano łącznie 45 ton odpadów.
Na terenie miasta funkcjonuje Miejska Kompostownia Odpadów Roślinnych, zarządzana
przez ZZM, w której przyjmowane są odpady zielone w postaci: skoszonej (świeżej)
lub wysuszonej trawy, chwastów niekwitnących (bez nasion), liści suchych lub świeżych oraz
gałęzi o różnej grubości i różnym stopniu wilgotności (pochodzące z cięcia drzew i krzewów
w różnych stadiach wegetacyjnych) oraz trocin, wiór i ścinek drewna. Kompostownia w 2018
r. przyjęła ogółem ponad 3200 ton odpadów zielonych, w tym ponad 1700 ton odpadów
własnych. Jednocześnie kompostownia wyprodukowała na potrzeby własne ZZM i sprzedała
dla firm zewnętrznych ziemię ogrodniczą w ogólnej ilości 772 ton oraz wydała na potrzeby
własne ZZM i sprzedała dla firm zewnętrznych 1381 ton ziemi kompostowej.
Miasto realizowało wiele inicjatyw dotyczących informowania o zasadach odbioru odpadów
oraz z zakresu edukacji ekologicznej. Zaliczyć do nich należy w szczególności następujące
działania:
1)

zamieszczanie na stronie internetowej segreguj.rybnik.eu informacji związanych
z gospodarką odpadami,
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2)

wydruk i rozprowadzenie wśród właścicieli nieruchomości wielolokalowych plakatów
informacyjnych na temat segregacji odpadów,

3)

funkcjonowanie mobilnej i darmowej dla mieszkańców aplikacji – Wywozik Rybnik,
zapewniającej dostęp do informacji o gospodarce odpadami,

4)

organizacja festiwalu ekologicznego poświęconego idei efektywnej segregacji
odpadów,

5)

akcja „Makulaturę zbieramy o środowisko dbamy”,

6)

publikacja w Gazecie Rybnickiej ulotki dotyczącej zasad segregacji odpadów.

OCZYSZCZANIE

MIASTA.

Zarządcy

nieruchomości

gminnych

odpowiedzialni

są za oczyszczanie terenu, którym dysponują. Jednocześnie za utrzymanie czystości
na terenie miasta odpowiada RSK, które realizuje swoje zadania poprzez:
1)

ręczne sprzątanie chodników i ciągów pieszo–jezdnych w ścisłym centrum miasta
(w przypadku wystąpienia opadów śniegu pracownicy wykonują prace związane
z odśnieżaniem ciągów pieszych i posypywaniem materiałem uszorstniającym),

2)

mechaniczne czyszczenie dróg przy pomocy zamiatarek samojezdnych i ciągnionych,

3)

opróżnianie koszy na śmieci przy pomocy śmieciarek,

4)

czyszczenie jezdni i chodników z roślinności,

5)

usuwanie dzikich wysypisk, zbieranie śmieci na poboczach i chodnikach na terenie
dzielnic, ręczne czyszczenie wysepek na skrzyżowaniach oraz inne drobne prace
związane z utrzymaniem miasta w czystości.

Do oczyszczania miasta wykorzystywanych jest 14 pojazdów oraz sprzęt ręczny.
Na terenie Rybnika ustawionych było 1140 koszy na śmieci. Ich liczba ciągle rośnie.
ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, CIEPLNĄ ORAZ GAZ. Potrzeby cieplne
mieszkańców

pokrywane

są

z:

źródeł

ciepła

Polskiej

Grupy

Górniczej

S.A.

tj. Elektrociepłownia Chwałowice, Elektrociepłownia Jankowice, Ciepłownia Rymer; z PGE
Energia Ciepła S.A. Oddział Rybnik (Elektrownia Rybnik); kotłowni osiedlowych i innych
kotłowni lokalnych o mocy powyżej 100 kW oraz szeregu małych kotłowni indywidualnych.
Koncesjonowanymi dystrybutorami ciepła na terenie miasta są: PGNIG Termika Energetyka
Przemysłowa S.A., Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie,
Budwex sp. z o.o.
Zaopatrzenie w ciepło około 75% mieszkańców Rybnika uzależnione jest nadal od ciągłości
dostaw i wydobycia węgla kamiennego, na co składają się rozwiązania indywidualne
zaopatrzenia w ciepło wykorzystujące węgiel (ok. 43%) oraz system ciepłowniczy (ok. 32%).
Średni koszt ciepła zależny jest od źródła ciepła (dot. systemu ciepłowniczego): średni koszt
ciepła wraz z dystrybucją z EC Chwałowice to około 65 zł/GJ.
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Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną. Poniżej przedstawiono podstawowe dane
charakteryzujące sytuację w Rybniku w 2018 r.:
1)

zużycie energii elektrycznej w ciągu roku: 316 593 MWh, w tym w grupie taryfowej
G/głównie w gospodarstwach domowych: 114 371 MWh,

2)

średnie dobowe zużycie energii elektrycznej z całego roku: 867,4 MWh/dobę, w tym
w grupie taryfowej G/głównie w gospodarstwach domowych: 308,3 MWh/dobę,

3)

liczba odbiorców energii elektrycznej (punktów): 59 644, w tym w grupie taryfowej
G/głównie w gospodarstwach domowych: 53 239,

4)

cena energii elektrycznej: ok 0,6 zł za 1 kWh.

System zasilania miasta w energię elektryczną. System elektroenergetyczny na obszarze
miasta przyłączony jest do krajowego systemu przesyłowego NN.
Dystrybutorami energii elektrycznej na terenie miasta są: Tauron Dystrybucja S.A.,
PKP Energetyka

S.A.,

Polska

Grupa

Górnicza

S.A.,

Zakład

Dostaw

Nośników

Energetycznych Sp. z o.o. i Kleppiere Rybnik Sp. z o.o.
Ocena stanu aktualnego zaopatrzenia miasta w energię elektryczną. Zaopatrzenie
odbiorców na terenie Rybnika realizowane jest przede wszystkim poprzez system
dystrybucyjny

eksploatowany

przez

Tauron

Dystrybucja

S.A.

Przedsiębiorstwo

to systematycznie prowadzi modernizacje sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych w celu
zapewnienia jak najlepszych warunków zasilania dla obecnych odbiorców oraz prace
inwestycyjne, mające na celu stworzenie warunków do zasilania nowych odbiorców.
Układ zasilania miasta w energię elektryczną posiada znaczne rezerwy przesyłowe
stanowiące o możliwości pokrycia pełnego zapotrzebowania na moc elektryczną odbiorców.
Zaopatrzenie miasta w gaz. Poniżej przedstawiono podstawowe dane charakteryzujące
sytuację w Rybniku w 2018 r.:
1)

zużycie gazu w ciągu roku: ponad 18,5 mln m3,

2)

liczba odbiorców gazu: ponad 27 000,

3)

cena jednostkowa gazu 2,2 zł/m3.

Na terenie miasta funkcjonuje jeden system zaopatrzenia odbiorców w paliwa gazowe –
system

gazu

ziemnego

wysokometanowego

rozprowadzonego

przez:

Operatora

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, Polską Spółkę
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, Zakład Dostaw Nośników Energetycznych
sp. z o.o. w Rybniku.
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4. Oświata i edukacja
SZKOŁY I

PRZEDSZKOLA.

Miasto

Rybnik

prowadzi 69

oświatowych jednostek

budżetowych. Poniżej przedstawiono informację dotyczącą liczby oddziałów w szkołach oraz
uczących się dzieci:
1)

w 39 przedszkolach (w tym w dwóch przedszkolach specjalnych) oraz w dwóch
szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, w 212 oddziałach uczyło się
4898 dzieci (ogółem w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik jest
4988 miejsc, z czego 64 to nowe miejsca uruchomione w 2018 r., wskaźnik
uprzedszkolnienia wyniósł 89,73%),

2)

w

34

szkołach

podstawowych

(w

tym

w

dwóch

szkołach

specjalnych)

w 538 oddziałach uczyło się 10369 uczniów oraz w 7 oddziałach rewalidacyjnych
uczyło się 38 uczniów,
3)

w 15 szkołach (w tym w dwóch szkołach specjalnych), w których są prowadzone
jeszcze oddziały gimnazjalne, w 55 oddziałach uczyło się 1136 uczniów,

4)

w 4 liceach ogólnokształcących, w 63 oddziałach uczyło się 1659 uczniów,

5)

w 5 technikach, w 110 oddziałach uczyło się 2833 uczniów,

6)

w 5 branżowych szkołach I stopnia (w tym w jednej szkole specjalnej),
w 20 oddziałach uczyło się 352 uczniów,

7)

w 1 szkole przysposabiającej do pracy, w 9 oddziałach uczyło się 34 uczniów,

8)

w 1 liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, w 6 oddziałach uczyło się 188 uczniów,

9)

w 1 szkole policealnej dla dorosłych, w 2 oddziałach uczyło się 28 uczniów,

10) w 1 szkole podstawowej dla dorosłych, w 2 oddziałach uczyło się 46 uczniów.
W 2018 r. miało miejsce rozwiązanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 i zmiana
siedziby Szkoły Podstawowej nr 15 (na ul. Rybacką 55).
POZOSTAŁE PLACÓWKI OŚWIATOWE. Ponadto w Rybniku działa Młodzieżowy Dom
Kultury, w którego zajęciach uczestniczyło 1048 wychowanków oraz Ognisko Pracy
Pozaszkolnej „Zespół Przygoda” z liczbą 1313 wychowanków.
W

Specjalnym

Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym

działa

internat

(2

grupy

dla

11 wychowanków).
W Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz
Praktycznego działa:
1)

Centrum Kształcenia Praktycznego,

2)

Centrum Kształcenia Ustawicznego,

3)

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku udziela pomocy dzieciom i młodzieży
do 19 roku życia.
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BUDŻET. Wydatki oświatowych jednostek budżetowych w 2018 r. wyniosły ponad 237 mln zł
(w kwocie tej znalazły się również środki na realizację projektów współfinansowanych z UE).
W placówkach oświatowych, we współpracy z urzędem miasta, realizowane były 34 projekty
edukacyjne finansowane ze środków UE o łącznej wartości około 6,5 mln zł. Projekty
realizowane były w ramach Programu Erasmus+, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (ze środków EFS) oraz RPO WSL 2014-2020 (EFS), Programu Interreg VA
Republika Czeska-Polska (ze środków EFRR).
Miasto Rybnik co roku dopłaca z własnego budżetu do zadań w zakresie oświaty (zadania
subwencjonowane). Dopłata miasta do zadań subwencjonowanych wyniosła 42,6 mln zł,
co stanowi 20,27% wydatków z tytułu realizacji tych zadań. Poniżej przedstawiono
informację dotyczącą wysokości dopłat na 1 ucznia.
Tabela 6: Średni roczny koszt oraz dopłata miasta do jednego ucznia w poszczególnych
grupach placówek oświatowych w 2018 r.
Średni koszt
na 1 ucznia

Placówka oświatowa

Średnia dopłata miasta do 1 ucznia
zł

%

Szkoła podstawowa

8 857 zł

2 653 zł

30%

Gimnazjum

10 667 zł

3 562 zł

33%

Szkoła ponadgimnazjalna

8 921 zł

1 475 zł

17%

208 738 zł

51 630 zł

25%

6 994 zł

5 928 zł

85%

Szkoła specjalna
Przedszkole

Ostatnie

2

lata

pokazują

niewielkie

zmniejszenie

dopłaty

miasta

do

zadań

subwencjonowanych, ale przynajmniej 7 lat poprzednich pokazywało trend wzrostowy.
Oprócz prac termomodernizacyjnych wskazanych już w pkt. II. 1 „Walka ze smogiem oraz
niską emisją” działania inwestycyjne realizowano w następujących placówkach oświatowych:
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 6, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15, Szkole Podstawowej
nr 23 (Gimnazjum nr 12), Szkole Podstawowej nr 21, Szkole Podstawowej nr 22, Szkole
Podstawowej nr 9 (Gimnazjum nr 1), Szkole Podstawowej nr 20, Szkole Podstawowej nr 19,
Zespole Szkół Sportowych, Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 3, Rybnickim Centrum
Edukacji Zawodowej, Przedszkolu nr 37, Przedszkolu nr 7. Zadania na łączną kwotę ponad
11 mln zł dotyczyły m.in. budowy infrastruktury sportowej, zagospodarowania terenu,
modernizacji i budowy instalacji, przebudowy i modernizacji budynków.
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Szkoły ponadpodstawowe z Rybnika od lat zajmują wysokie miejsca w rankingach
ogólnopolskich. Poniżej informacja na temat wyników w latach 2018-2019 (Ranking
Miesięcznika „Perspektywy”).
Tabela 7: Pozycje rybnickich liceów ogólnokształcących
„Perspektywy” opublikowanym w 2019 r., a dotyczącym 2018 r.
Licea Ogólnokształcące

w

rankingu

Śląskie

Polska

II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A.
Frycza Modrzewskiego

4

80

Publiczne LO Sióstr Urszulanek Unii
Rzymskiej

14

126

I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Powstańców Śląskich

18

177

IV LO im. M. Kopernika

89

734

Tabela 8: Pozycje rybnickich techników w
opublikowanym w 2019 r., a dotyczącym 2018 r.

rankingu

miesięcznika

Śląskie

Polska

Technikum nr 2 w Zespole Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych

12

62

Technikum nr 1 im. S. Staszica w Zespole
Szkół Technicznych

20

128

Technikum nr 3 im. Wł. Grabskiego w Zespole
Szkół Ekonomiczno-Usługowych

24

146

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych

43

254

Technika

miesięcznika

„Perspektywy”

ŻŁOBKI. W 2018 utworzono 96 miejsc w miejskim żłobku oraz 70 miejsc w żłobkach
niepublicznych. W Rybniku jest 351 miejsc w żłobkach.
Dodatkowo w Rybniku funkcjonują 4 punkty opieki dziennej, w 3 lokalizacjach, ogółem
obejmujące opieką 20 dzieci w wieku do lat 3.
Pracę rozpoczęło 4 opiekunów dziennych (niepublicznych).
Działalność nowego żłobka miejskiego częściowo finansowana jest z projektu pn. „Nowy
żłobek nowa jakość. Uruchomienie żłobka jest sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi
do lat 3” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 w okresie od 01.12.2017
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do 31.08.2019. Wartość projektu to 1,9 mln zł, a jego cel to uruchomienie i prowadzenie
96 miejsc dla dzieci do lat 3. W ramach projektu zaplanowano działania na rzecz
wyrównywania szans zawodowych, ekonomicznych i społecznych matek i ojców w zakresie
możliwości powrotu na rynek pracy poprzez zapewnienie środków na założenie i utrzymanie
w mieście żłobka.
5. Polityka społeczna
POMOC SPOŁECZNA. Budżetową jednostką organizacyjną Miasta Rybnika, powołaną
do realizacji zadań pomocy społecznej jest OPS, który realizuje zadania gminne i powiatowe
przewidziane m.in. w ustawie o pomocy społecznej, a także zadania zlecone (rządowe).
Pomocą społeczną (pomocą finansową i pracą socjalną) objętych było 3 487 rodzin.
Pomocy finansowej udzielono 3 296 osobom/2 150 rodzinom na łączną kwotę 6,4 mln zł
w formie zasiłków:
1)

celowych dla 1553 osób na kwotę 1,3 mln zł,

2)

stałych dla 469 osób na kwotę 2,1 mln zł (dotacja z budżetu państwa),

3)

okresowych dla 299 osób/rodzin na kwotę 0,34 mln zł (dotacja z budżetu państwa).

Liczba rodzin objętych pomocą finansową nieznacznie maleje. Coraz częściej pomoc
udzielana jest jednak z uwagi na niezdolność do pracy wynikającą z niepełnosprawności
i wieku. Do głównych przyczyn udzielenia pomocy należą: ubóstwo, bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, niepełnosprawność,
długotrwała i ciężka choroba, bezrobocie.
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone były na ogólną kwotę 0,97 mln zł,
w tym:
1)

usługami podstawowymi objęto 159 osób (wypracowano 21 075 godz.) na kwotę
prawie 400 tys. zł,

2)

usługami pielęgnacyjnymi objęto 47 osób (wypracowano 3 102,5 godz.) na kwotę
ponad 80 tys. zł,

3)

usługami specjalistycznymi (rehabilitacja) objęto 59 osób (wypracowano 4 178,5
godz.) na kwotę ponad 160 tys. zł,

4)

usługami specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 44 osoby,
w tym 5 dzieci (wypracowano 11 792,5 godz.) na kwotę ponad 330 tys. zł.

Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 17 428 dodatków mieszkaniowych na kwotę 4,2 mln zł.
Zauważyć można tendencję malejącą.

56/82

W obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji na łączną kwotę 1 797 296 zł
(14 umów).
BEZDOMNOŚĆ. Wsparciem objęto 511 osób bezdomnych z 456 rodzin. 141 rodzin
(146 osób) skorzystało wyłącznie z pracy socjalnej. Pomoc na podstawie decyzji
administracyjnej otrzymały 292 rodziny (325 osób w rodzinach).
Na terenie Rybnika działają:
1)

Schronisko

dla

bezdomnych

mężczyzn

prowadzone

przez

Stowarzyszenie

im. Św. Jana Pawła II – Pomoc Potrzebującym – Rybnicki Bank Drugiej Ręki z liczbą
100 miejsc,
2)

Schronisko dla bezdomnych kobiet i mężczyzn prowadzone przez Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu – z liczbą
110 miejsc,

3)

Ogrzewalnia

dla

bezdomnych

prowadzona

przez

organizację

pozarządową

na zlecenie Miasta Rybnika z liczbą 20 miejsc.
Ze schronienia skorzystało łącznie 239 osób (mężczyźni, kobiety oraz matki z dziećmi).
Oprócz powyżej wskazanych miejsc bezdomni znaleźli schronienie również poza Rybnikiem
na podstawie umów zawartych z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta w Przegędzy
oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu.
Dodatkowo na terenie Rybnika działają:
1) dwa mieszkania chronione dla bezdomnych kobiet prowadzone przez OPS
na 14 miejsc,
2) dwa mieszkania chronione dla bezdomnych mężczyzn prowadzone przez OPS
na 8 miejsc.
OSOBY STARSZE. Na terenie miasta funkcjonuje Miejski Dom Pomocy Społecznej
w Rybniku, posiadający 150 miejsc dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie
chorych. Największą liczbę mieszkańców w 2018 r. stanowiły osoby w wieku 80 lat i więcej
(70 osób), a najmniej w wieku 41 – 60 lat (11 osób). Średnia wieku mieszkańców wynosiła
78 lat.
Ponadto na terenie Rybnika działa Dzienny Dom „Senior+” oraz Klub Senior+, placówki
prowadzone są przez organizacje pozarządowe na zlecenie miasta.
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WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Rybniku w 2018 r. wydał 2399 orzeczeń zaliczających mieszkańców
Miasta Rybnika do osób niepełnosprawnych, w tym:
1) 1 984 orzeczenia o stopniu niepełnosprawność, tj. dla osób powyżej 16 roku życia,
2) 415 orzeczeń o niepełnosprawności, tj. dla osób poniżej 16 roku życia.
Spośród orzeczeń o stopniu niepełnosprawności najliczniejszą grupę stanowiły osoby
zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 938 wydanych orzeczeń.
Najczęstsze przyczyny niepełnosprawności wśród osób powyżej 16 roku życia to:
upośledzenie narządu ruchu – 589 orzeczeń (29,7% wydanych orzeczeń), choroby
neurologiczne – 329 orzeczeń (16,6%), choroby psychiczne – 278 orzeczeń (14,0%).
Najczęstsze przyczyny niepełnosprawności wśród osób poniżej 16 roku życia to: choroby
neurologiczne – 144 orzeczenia (34,7%), całościowe zaburzenia rozwojowe – 94 orzeczenia
(22,7%).
OPS oraz MOSiR realizowały „Program wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców
Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018”. Szczegółowe informacje
dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych zawarte zostały w Załączniku nr 1 - Karta
Informacyjna nr 16.
Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu
Miasta Rybnika dofinansowano działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 i 2,
prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Rybniku.
Na terenie Miasta Rybnika działają dwa ośrodki wsparcia – środowiskowe domy
samopomocy:
1)

Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku – ośrodek typu
A, udzielający wsparcia osobom przewlekle psychicznie chorym (40 miejsc),
działający w formie jednostki organizacyjnej miasta. W 2018 r. faktycznie skorzystało
z różnych form wsparcia dziennego 55 uczestników oraz 52 rodziny, z którymi
jednostka współpracowała i udzielała pomocy. Budżet placówki w 2018 r. wyniósł
ponad 1 mln zł, z czego środki budżetu państwa to 0,7 mln zł,

2)

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Karłowicza 48 – ośrodek typu
B, udzielający wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną (50 miejsc),
prowadzony na zlecenie miasta przez Stowarzyszenie „OLIGOS” z Rybnika.
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W 2018 r. faktycznie skorzystało z różnych form wsparcia dziennego 57 uczestników.
Budżet placówki w 2018 r. wyniósł ponad 1 mln zł (środki budżetu państwa).
W obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych udzielono dotacji na podstawie
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na łączną kwotę 82 870 zł
(8 umów).
W 2018 r. realizowany był „Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami
dla Miasta Rybnika na lata 2017-2020”. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte
zostały w Załączniku nr 1 - Karta Informacyjna nr 21.
WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ.
Zadania w zakresie wspierania rodziny realizuje OPS, który w ramach Zespołu Asysty
Rodzinnej zatrudnia 10 asystentów rodziny. Pod opieką asystentów rodziny w 2018 r. było
175 rodzin, w których wychowywało się 337 dzieci. 35 rodzin, w których wychowywały się
dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną
chorobę zagrażającą życiu, skorzystało ze wsparcia asystenta rodziny w ramach ustawy
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Wspieranie rodziny realizowane jest także poprzez pomoc w opiece i wychowaniu dzieci,
w ramach której na terenie miasta funkcjonuje 9 placówek wsparcia dziennego – zadanie
publiczne powierzone do realizacji w latach 2018-2020 organizacjom pozarządowym:
Stowarzyszeniu na rzecz pomocy i wspierania dzieci i młodzieży „Uskrzydleni” oraz
Stowarzyszeniu „17-tka”.
Zadania w zakresie pieczy zastępczej, zarówno instytucjonalnej, jak i rodzinnej realizowane
są przez OPS oraz Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku, a także placówki
opiekuńczo-wychowawcze.
W ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Rybnika funkcjonuje 5 placówek
opiekuńczo-wychowawczych:
1)

Dom Dziecka na 30 miejsc, w tym 14 dla małoletnich matek z dziećmi,

2)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” na 14 miejsc,

3)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie Nr 1 na 12 miejsc,

4)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie Nr 2 na 10 miejsc,

5)

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie Nr 3 na 12 miejsc.

W ramach procesu reorganizacji Domu Dziecka przy ul. Powstańców Śl. 44 wyodrębniono
Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą Mieszkanie Nr 3.
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Szczegółowa informacja dotycząca dzieci przebywających w pieczy zastępczej zawarta
została w Załączniku nr 1 - Karta Informacyjna nr 15.
W ramach rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Rybnika w 2018 r. funkcjonowało łącznie
185 form rodzinnej pieczy zastępczej:
1)

rodziny zastępcze spokrewnione – 116,

2)

rodziny zastępcze niezawodowe – 48,

3)

rodziny zastępcze zawodowe– 7,

4)

rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowi rodzinnych – 6,

5)

rodzinne domy dziecka – 8.

Rodziny zastępcze były objęte wsparciem 11 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
zatrudnionych przez wykonujący zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Ośrodek
Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku.
Z pomocy w usamodzielnianiu udzielonej osobom opuszczającym pieczę zastępczą
skorzystało 112 osób. Funkcjonowały 3 mieszkania chronione przeznaczone dla osób
usamodzielnianych, dysponujące 10 miejscami. Z tej formy wsparcia skorzystało 9 osób.
W obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej udzielono dotacji na podstawie
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na łączną kwotę 1 909 000 zł
(6 umów).
PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA. Na terenie Miasta Rybnika działa Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II,
będący podmiotem leczniczym (jedyny podmiot leczniczy będący jednostką organizacyjną
miasta). W Ośrodku prowadzona jest rehabilitacja lecznicza, w ramach której realizowany
jest program kompleksowej rehabilitacji dzieci wymagających intensywnego usprawniania
oraz stymulacji rozwoju.
Ogółem w 2018 r. z terenu Rybnika przyjęto na terapię i rehabilitację 1000 mieszkańców
do 18 roku życia. W roku 2018 w wyniku porozumień podpisanych przez Miasto Rybnik
z

ościennymi

gminami

(Gaszowice,

Świerklany-Jankowice,

Jejkowice,

Czerwionka-

Leszczyny, Lyski) ze świadczeń rehabilitacyjnych skorzystało 118 mieszkańców tych gmin.
Łączne wydatki na realizację zadań statutowych jednostki wyniosły 2,7 mln zł.
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Dodatkowo w ramach promocji i ochrony zdrowia realizowano działania w obszarze
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym dofinansowano działalność
Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku.
W obszarze promocji i ochrony zdrowia na podstawie ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie udzielono dotacji na łączną kwotę 50 000 zł (4 umowy),
natomiast w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym udzielono
dotacji na łączną kwotę 557 320 zł (27 umów).
PROJEKTY. W obszarze pomocy społecznej realizowane były następujące projekty
nieinwestycyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych:
1)

Alternatywa II (dofinansowany ze środków EFS). Jego celem jest integracja
społeczna,

stworzenie

warunków

do

podejmowania

aktywności

zawodowej

i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób
wymagających pełnego włączenia społecznego – 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu
Miasta Rybnika.
2)

System wsparcia rybnickich seniorów (dofinansowany ze środków EFS). Projekt ma
na celu wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet
i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika. Celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie
zaspokajać swoich podstawowych potrzeb.

3)

Pakiet opieki wytchnieniowej (dofinansowany ze środków EFS). Przedsięwzięcie
dotyczy opracowania i inkubacji nowatorskich rozwiązań na rzecz wsparcia
opiekunów niesamodzielnych osób starszych.

4) Dzienny Dom Senior+ (dofinansowany ze środków budżetu państwa). Dom jest
przygotowany na przyjęcie 30 osób w wieku 60+. Celem działalności Domu jest
przede wszystkim wsparcie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu
w miejscu zamieszkania, przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, tym
samym zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych,
pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej, aktywizacja osób starszych, w celu
podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości życia, pomoc w nabywaniu
umiejętności organizowania wolnego czasu, odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
wsparcie rodzin w opiece nad osobami starszymi.

5) Klub Senior+ (dofinansowany ze środków budżetu państwa). Mieszkańcy Rybnika
w wieku 60+ mogą skorzystać z oferty Klubu Senior+, który mieści się w Rybniku przy
ul. Elizy Orzeszkowej 17. Zajęcia w Klubie odbywają się bezpłatnie. Klub został
uruchomiony w grudniu 2018 r.
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6) Projekt KIS „SR-2” (dofinansowany ze środków EFS). Celem projektu jest poprawa
jakości funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym uczestników projektu
poprzez ich udział w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej, wzrost poziomu
kompetencji zawodowych poprzez udział w kursach zawodowych, wzrost samooceny
i pewności siebie oraz wzrost poziomu zatrudnienia uczestników projektu w ramach
Klubu Integracji Społecznej.

7) Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób
i rodzin (dofinansowany ze środków EFS). Celem projektu jest zwiększenie
kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji
społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych.

8) Projekt „Halo Aktywni 60+” (dofinansowany ze środków EFS). Głównym celem
projektu jest stworzenie, dostosowanego do polskich uwarunkowań, modelu
uruchamiania innowacyjnych form aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji
w

wieku

60+

w oparciu

o

doświadczenia

krajów z regionu bałtyckiego

(„Let us be active!”) w ramach którego powstanie senioralne Call Centre.
Dodatkowo w 2018 r. podpisano umowę na realizację w latach 2019-2020 projektu „reWITA”
(dofinansowanego ze środków EFS). Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału 5 lokalnych
społeczności z różnych dzielnic Miasta Rybnika, wskazanych w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Miasta Rybnika do roku 2020, poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich
mieszkańców.
W zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych i starszych udzielane jest również wsparcie
w ramach projektów realizowanych przez inne podmioty. Przykładem jest projekt
„Bezpiecznie we własnym domu”, realizowany na terenie Miasta Rybnika przez EBI
Association z Jastrzębia-Zdroju – 25 osób starszych bądź niepełnosprawnych korzysta
z usług teleopieki. Ponadto 8 osób objętych zostało usługami teleopieki połączonymi
z usługami opiekuńczymi w ramach projektu Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” z Bytomia.
Osoby starsze i niepełnosprawne objęte są także działaniami Zespołu Grupowej Metody
Pracy Socjalnej. Rozdano również kilkaset „Kopert życia”.
INWESTYCJE. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 r.
w obszarze polityki społecznej, oprócz prac związanych z utworzeniem Centrum Wsparcia
Rozwoju Rodziny (o którym wspomniano w pkt. II.3. Rewitalizacja Strefy Śródmiejskiej),
należało:
1)

utworzenie z dniem 10 grudnia 2018 r. ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu
Miasta Rybnika, której zadaniem jest udzielanie doraźnej pomocy w sytuacjach
kryzysowych poprzez zapewnienie pobytu maksymalnie 20 osobom bezdomnym
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jednocześnie, potrzebującym krótkotrwałego schronienia i ochrony przed mrozem,
w okresie jesienno-zimowym, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 18.00 do 8.00.
Ogrzewalnia została zlokalizowana na terenie Państwowego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33. Wydatki z tego tytułu wyniosły
ok. 300 tys. zł,
2)

adaptacja pomieszczeń segmentu Zespołu Szkół nr 3 na potrzeby Specjalnego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (obiekt w całości przeznaczony jest dla osób
niepełnosprawnych) – wartość zadania 5,83 mln zł,

3)

termomodernizacja budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii –
wartość zadania 0,45 mln zł,

4)

utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+

przy ul. Elizy Orzeszkowej 17,

dofinansowane ze środków budżetu państwa – wydatkowano łącznie 97,4 tys. zł.
Dodatkowo, w związku z planami dotyczącymi budowy hospicjum w Rybniku, podpisana
została umowa za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej hospicjum stacjonarnego w Rybniku-Niedobczycach.
6. Kultura
Zadania z zakresu kultury, w szczególności dotyczące organizacji imprez kulturalnych
realizują Biuro Kultury UM oraz instytucje kultury.
W 2018 r. zorganizowano ponad 2800 przedsięwzięć kulturalnych o różnym charakterze.
Do najważniejszych należały:
1)

Rybnickie Dni Literatury,

2)

Rybnicka Jesień Kabaretowa,

3)

Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA,

4)

Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego,

5)

Silesian Jazz Meeting,

6)

III Rybnicka Majówka „Maj, bzy, Rybnik i Ty”,

7)

Dni Rybnika,

8)

uroczyste obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,

9)

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Lira”,

10) koncerty noworoczne Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik” z udziałem gwiazd polskiej
sceny muzycznej,
11) „Pożegnanie lata”,
12) IV Rybnickie Forum Kultury,
13) Koncerty w ramach Rybnickiego Zlotu Motocyklowego „Motorockowisko”,
14) Dzień Dziecka „Rybnikolandia”,
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15) Rybnickie Dni Młodych „Youth Camp Rybnik”,
16) Dzień Seniora,
17) X Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie,
18) VI Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Teatralny „Przestrzeń Wyobraźni”,
19) 12. Międzynarodowy Konkurs Fotografii Przemysłowej i Industrialnej FOTO-PEIN,
20) 14. Rybnik Blues Festiwal,
21) Work it Out,
22) Finał IX edycji Święta Szlaków Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
Industriady, sztandarowego produktu województwa śląskiego,
23) Hoym Industry Fest,
24) Europejskie Dni Dziedzictwa.
Prezydent Miasta Rybnika w 2018 r. przyznał 10 nagród indywidualnych i 2 zespołowe
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Dodatkowo w 2018 r. odbyła się III edycja Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz.
Zwycięzcą edycji został Robert Rybicki za zbiór wierszy „Dar Meneli”. Górnośląska Nagroda
Literacka Juliusz została ustanowiona przez Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczerę,
w celu uhonorowania najlepszej książki wydanej po polsku w ubiegłym roku. Juliusz
to pierwsza nagroda literacka na Górnym Śląsku o charakterze ogólnopolskim.
Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w instytucjach kultury (poza działaniami
wskazanymi w pkt. II.3. Rewitalizacja Strefy Śródmiejskiej oraz II.4. Rewitalizacja Zabytkowej
Kopalni Ignacy) należały:
1)

przebudowa budynku w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach (0,99 mln zł),

2)

budowa pomnika braci Szafranków (0,13 mln zł),

3)

II etap modernizacji Harcówki (0,09 mln zł).

W ramach działań w obszarze kultury istotne znaczenie ma również wsparcie inicjatyw
mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego.
Miejski

Konserwator

Zabytków

wydał

269

opinii

konserwatorskich

z

wytycznymi

konserwatorskimi i uzgodnieniami dla działań na obiektach zabytkowych i na terenach
objętych ochroną konserwatorską. Uzgodnienia konserwatorskie dotyczyły wszelkich prac
konserwatorskich, renowacyjnych, w tym zmian kolorystyki elewacji, prac budowlanych
(instalacje, przebudowy, remonty) przy zabytkach oraz w ich otoczeniu. Wydawano opinie
dotyczące rozbiórek obiektów pochodzących z minionych epok historycznych, wartości
zabytkowych wskazanych obiektów, wytycznych konserwatorskich. Uzgodnienia dotyczyły
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też zmian tkanki budowlanej w strefach ochrony konserwatorskiej, przebiegów inwestycji
liniowych w kolizji z zabytkami, reklam na zabytkach i w strefach ochrony konserwatorskiej
oraz opracowywania różnych zagadnień wynikających z ochrony konserwatorskiej.
W 2018 r. zmianie uległa uchwała w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace przy
zabytkach (wprowadzono możliwość udzielania dotacji również dla zabytków niewpisanych
do rejestru zabytków, ale ujętych w gminnej ewidencji zabytków).
Na jej podstawie tej uchwały przyznane zostały 2 dotacje konserwatorskie:
1)

dla Rzymskokatolickiej Parafii MB Częstochowskiej w Rybniku-Ochojcu na remont
konserwatorski kaplicy architektonicznej p.w. MB Częstochowskiej przy ul. Rybnickiej
w wysokości: 170 000 zł,

2)

dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Antoniego w Rybniku na renowację fragmentu
murowanego ogrodzenia z odtworzeniem funkcji sanitarnych przy ogrodzeniu
od strony ul. Powstańców Śląskich, w wysokości: 260 000 zł.

W obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa przyrodniczego, na podstawie
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, udzielono dotacji na łączną kwotę
399 983 zł (30 umów).
7. Turystyka, sport i rekreacja
Jednostką organizacyjną Miasta Rybnika powołaną w celu prowadzenia działalności
w dziedzinie sportu, rekreacji ruchowej oraz turystyki poprzez m.in. tworzenie, utrzymanie
i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej, jest MOSiR.
Szacuje się, że z największych obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR tj. stadion
miejski przy ul. Gliwickiej 72, lodowisko, „Orlik 2012”, sala gimnastyczna w Niedobczycach,
stadion miniżużel, kryta pływalnia Akwarium, kąpielisko Chwałowice, pawilon sportowy
„Judo”, kryta pływalnia Yntka, hala widowiskowo-sportowa w Boguszowicach, Ośrodek
Rekreacyjno-Sportowy „RUDA”, boiska piłkarskie w dzielnicach i Bushido, w 2018 r.,
skorzystało ok. 500 tys. osób.
16 czerwca 2018 r. zostało oficjalnie otwarte kąpielisko na Pniowcu. Szczegółowe informacje
w

tym

zakresie

zostały

zawarte

w

pkt.

II

6

Budowa

infrastruktury

sportowo-

-rekreacyjnej wokół Zalewu Rybnickiego.
Do najważniejszych inwestycji w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną (poza wskazanymi
w pkt. II.6 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wokół Zalewu Rybnickiego) zaliczyć
należy:
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1)

termomodernizacja budynku MOSiR przy ul. Powstańców Śląskich w dz. Śródmieście
(4,46 mln zł),

2)

budowa parku rekreacyjnego na terenie dawnego basenu RZWM "Huta Silesia"
w dz. Paruszowiec-Piaski (1,13 mln zł),

3)

budowa tężni solankowej na terenie byłego basenu przy ul. Mikołowskiej
w dz. Paruszowiec-Piaski (koszt całkowity 1,2 mln zł, w tym 0,88 mln w 2018 r.),

4)

budowa ścieżki rowerowej na terenie tężni w dz. Paruszowiec-Piaski (0,18 mln zł),

5)

budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dz. Grabownia
(0,60 mln zł),

6)

budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dz. Ochojec (0,17 mln zł),

7)

rozbudowa boiska KS Silesia w dz. Ligota – Ligocka Kuźnia (budowa trybun,
oświetlenie i wyposażenie sportowe (0,20 mln zł),

8)

kreatywny plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Gustawa Morcinka 14 w dz. Niewiadom
– budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu (0,20 mln zł),

9)

zagospodarowanie terenu „Błoni” w ramach budowy parku (teren przy torze
rolkowym) w dz. Paruszowiec-Piaski (0,38 mln zł),

10) budowa toru do jazdy na rolkach i wrotkach na terenie „Błoni” w dz. Paruszowiec-Piaski (0,89 mln zł, w tym w 2018 – 0,38 mln zł),
11) budowa oświetlenia „Błoni” w dz. Paruszowiec-Piaski (0,21 mln zł, w tym w 2018 r.
0,12 mln zł).
Ponadto prowadzone były prace związane z doposażeniem miejsc rekreacji w dodatkową
infrastrukturę, modernizacją istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz budową
nowych.
Najbardziej rozpoznawalną imprezą sportową w 2018 r. był Tour de Pologne UCI World Tour
– Narodowy Wyścig Niepodległości. 6 sierpnia 2018 roku przez Miasto Rybnik przejechał
75 Wyścig Kolarski Tour de Pologne (w ramach wyścigu odbyły się Premia Lotna i Premia
Górska).
Poza tym do ważniejszych wydarzeń sportowych 2018 r. zaliczyć należy:
1)

Klubowy Puchar Europy w Baseballu,

2)

IX Rybnicki Półmaraton Księżycowy,

3)

Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek w siatkówce plażowej „Plaża Open”,

4)

Gold Trophy – nieoficjalne Mistrzostwa Świata w Miniżużlu,

5)

Puchar Świata FMB World Tour „BIG AIR”,

6)

11 Wyścig Kolarski Tour de Rybnik,

7)

Mistrzostwa Polski skuterów wodnych,

8)

Mistrzostwa Polski Młodzieży w Judo,
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9)

III Puchar Polski Juniorów w szpadzie kobiet i mężczyzn,

10) Piknik Lotniczy Dni Aeroklubu,
11) indywidualne i drużynowe zawody żużlowe.
Dodatkowo w Rocznym raporcie o stanie sportu w Rybniku, zamieszczonym w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika, znajduje się wykaz amatorskich imprez
sportowych zorganizowanych przez MOSiR (informacje w tym zakresie znajdują się również
w Załączniku nr 1 – Karta Informacyjna nr 13).
W 2018 r. Prezydent Miasta przyznał nagrody pieniężne w łącznej kwocie 45 000 zł:
1)

za osiągnięte w 2017 r. wyniki sportowe – 12 sportowcom,

2)

za osiągnięcia w 2017 r. w działalności sportowej – 1 osobie.

Dodatkowo prezydent miasta ufundował 191 pucharów dla zwycięzców imprez sportowych
oraz 50 dyplomów dla indywidualnych sportowców.

W obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, udzielono dotacji na łączną kwotę
430 000 zł (37 umów).
W obszarze turystyki i krajoznawstwa, na podstawie ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, udzielono dotacji na łączną kwotę 9 750 zł (2 umowy).
Na realizację zadań w oparciu o ustawę o sporcie udzielono dotacji na łączną kwotę
5 992 000 zł (26 umów).
Informacje na temat zadań zleconych do realizacji na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa, a także na podstawie ustawy o sporcie
zamieszczono w Załączniku nr 1 – Karta Informacyjna nr 26.
8. Rozwój

gospodarczy

(przeciwdziałanie

bezrobociu

i

wspieranie

przedsiębiorczości)
PUP realizuje zadania własne Miasta Rybnika, powiatu rybnickiego oraz zadania z zakresu
administracji rządowej. Zakres właściwości terytorialnej urzędu obejmuje dwa powiaty: Miasto
Rybnik oraz Powiat Rybnicki. Na potrzeby niniejszego opracowania poniżej przedstawiono
informacje dotyczące działalności na terenie Miasta Rybnika.
Stopa bezrobocia wyniosła na dzień 31 grudnia 2018 r. 3,5% i była jedną z najniższych
w

województwie

śląskim.

Poniżej

przedstawiono

zestawienie

liczby

bezrobotnych

z podziałem na grupy wiekowe.
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Tabela 9: Struktura wiekowa osób bezrobotnych
Wiek bezrobotnych

Liczba bezrobotnych
ogółem

w tym liczba bezrobotnych
kobiet

18-24

230

172

25-34

572

458

35-44

478

352

45-54

326

205

55-59

233

143

60 lat i więcej

97

0

Łączna liczba bezrobotnych

1936

1330

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zarejestrowanych było 1568 bezrobotnych (1107 bezrobotnych
kobiet) będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Tabela 10: Struktura osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2018 r.
Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku
pracy

Ogółem

Kobiety

do 30 roku życia

514

408

w tym do 25 roku życia

230

172

długotrwale bezrobotni

955

701

powyżej 50 roku życia

514

254

posiadający co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia

333

320

niepełnosprawni

147

76

W 2018 r. 150 osób (w tym 67 kobiet) wykonywało prace społecznie użyteczne.
Poniżej przedstawiono formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych:
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Tabela 11: Liczba osób uczestniczących w formach aktywizacji zawodowej prowadzonych przez
PUP.
Rozpoczęli
(dotyczy działań
rozpoczętych w 2018 r.)

Zakończyli
(dotyczy działań
rozpoczętych w 2016 r.,
2017 r. oraz 2018 r.)

Prace interwencyjne

83

83

Roboty publiczne

0

0

Staże

317

385

Szkolenia

94

99

Przygotowania zawodowe dorosłych

1

1

Studia podyplomowe

7

9

Środki na działalność

111

w trakcie

Refundacja wyposażenia stanowiska
pracy

35

w trakcie

Prace społecznie użyteczne

150

150

Bon zatrudnieniowy

2

0

Bon na zasiedlenie

15

17

Dofinansowanie 50

+

17

8

Zatrudnienie osób poniżej 30 roku życia

0

153

Formy aktywizacji zawodowej

Dodatkowo w Rybniku realizowane były przez PUP następujące inicjatywy przeciwdziałające
bezrobociu:
1)

objęcie usługą poradnictwa zawodowego 2352 osoby,

2)

wydanie 5645 skierowań do pracodawców (do pracy stałej, na staże, na prace
społecznie użyteczne),

3)

zorganizowanie 83 giełd pracy, 3 jarmarków ofert pracy oraz 2 targów pracy, podczas
których oferowano łącznie 2963 wolne miejsca pracy,

4)

przyjęcie i realizacja 5014 ofert pracy,

5)

pozyskanie dodatkowych środków na realizację 4 projektów unijnych, w których
udział wzięły w 2018 r. 844 osoby bezrobotne,

6)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zrealizowano 150 umów z zakładami z Rybnika,
w ramach których było 469 uczestników szkoleń z rybnickich zakładów.
Zorganizowano dwa spotkania z pracodawcami promujące Krajowy Fundusz
Szkoleniowy,

7)

organizacja 3-dniowej ogólnopolskiej konferencji – „Poradnictwo zawodowe XXI w.”
– wspólnie ze Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Wydarzenie

69/82

było też okazją do podsumowania 10-letnich działań Rybnickiej Platformy
Poradnictwa Zawodowego,
8)

dwa spotkania dla młodzieży pn. „Holenderski i niemiecki rynek pracy – co musisz
wiedzieć przed podjęciem decyzji o pracy zarobkowej” zorganizowane przy
współudziale Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie, Ambasady Republiki
Federalnej Niemiec oraz Fundacji „La Strada”,

9)

debata „Zanim zacznę odcinać kupony – na drodze od nowicjusza do mistrza”
zorganizowana przez Rybnicką Platformę Poradnictwa Zawodowego (RPPZ),

10) Rybnickie Dni Przedsiębiorczości – w ramach wydarzenia organizowanego wspólnie
z partnerami zrealizowano szereg wydarzeń skierowanych do pracodawców i osób
planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
11) Rybnickie Dni Kariery pn. „Bądź architektem swojego szczęścia”. Przygotowano wiele
ciekawych wydarzeń m.in.: dni otwarte w instytucjach tworzących RPPZ, cykl
warsztatów prowadzonych przez ekspertów rynku pracy, wizyty studyjne uczniów
w zakładach pracy, giełdy i kiermasze pracy,
12) dwa spotkania z pracodawcami dotyczące zatrudniania cudzoziemców.

Ponadto

UM

Rybnika

podejmował

następujące

działania

w

zakresie

wspierania

przedsiębiorczości:
1)

Od października 2018 r. w Rybniku, na zlecenie miasta, działa Inkubator
Przedsiębiorczości prowadzony przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
z siedzibą w Rybniku. Oferta Inkubatora obejmuje bezpłatne wsparcie dla rybnickich
przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w pierwszym
okresie funkcjonowania, mieszkańców miasta zainteresowanych założeniem firmy
oraz uczniów i studentów stawiających swoje pierwsze kroki w biznesie. W programie
Inkubatora przewidziano regularne dyżury doradców, wydarzenia biznesowe oraz
spotkania informacyjno-edukacyjne. Jest to już trzeci tego typu punkt prowadzony
w Subregionie Zachodnim. Pierwszy powstał w 2016 r. w Raciborzu, drugi rok później
w Wodzisławiu Śląskim. W 2018 r. na działalność Inkubatora miasto przeznaczyło w
konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych 30.000 zł.

2)

W lutym 2018 r. Miasto Rybnik podpisało z PKP S.A. list intencyjny w sprawie
budowy terminala multimodalnego. Jest to jeden z pierwszych kroków do powstania
w Rybniku portu przeładunkowego wraz z rozbudowaną siecią usług logistycznych.
Możliwość realizacji inicjatywy w zakresie infrastruktury logistycznej jest jednym
z efektów budowy drogi Racibórz-Pszczyna na terenie Rybnika wraz z inwestycjami
towarzyszącymi. Koncepcja zakłada budowę terminala wraz z obiektami infrastruktury
magazynowo-logistycznej na gruncie o powierzchni około 20 ha na terenie
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międzytorza w pobliżu stacji Rybnik Towarowy. Plany zagospodarowania dotyczą
gruntów PKP S.A. przy ul. Kadłubka, na których dawniej znajdowała się grupa torów
odjazdowych. Obszar ten znajduje się w pobliżu dwóch ważnych węzłów
powstających na drodze Racibórz-Pszczyna - węzła Chwałowickiego i węzła
Wodzisławskiego. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, Miasto Rybnik deklaruje
wsparcie przy tworzeniu optymalnego połączenia terminala z jego otoczeniem
komunikacyjnym – między innymi przez realizację drogi dojazdowej do terenów
przyszłej inwestycji – oraz współpracę na etapie uzyskania niezbędnych pozwoleń
i decyzji. PKP S.A. będzie natomiast udzielać przyszłemu inwestorowi pełnego
wsparcia posiadanym know-how.
3)

21 września 2018 r. odbyła się druga edycja współorganizowanej przez Wydział
Rozwoju UM oraz PUP imprezy dla przedsiębiorców i pracodawców „Rybnik dla
Biznesu”, która była okazją do nawiązania kontaktów oraz budowy relacji między
osobami tworzącymi środowisko biznesowe w Rybniku.

9. Aktywność obywatelska
BUDŻET OBYWATELSKI. W 2018 r. po raz szósty przeprowadzono procedurę związaną z
wyborem projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2019 r..
Do

tej

edycji

budżetu

obywatelskiego

zgłoszono

11

projektów

ogólnomiejskich

i 75 dzielnicowych. Głosowanie mieszkańców nad zgłoszonymi projektami przeprowadzono
w dniach 18 – 23 września 2018 r.
Do głosowania dopuszczono 10 projektów ogólnomiejskich, z których największą liczbę
głosów (3.918) otrzymał projekt pt. Północ – centrum sportów olimpijskich. Wiśniowiec
dla przyszłych mistrzów! oraz 67 projektów lokalnych.
Głosowanie na projekty lokalne dotyczyło projektów złożonych w 10 dzielnicach:
Boguszowice Osiedle, Gotartowice, Maroko-Nowiny, Meksyk, Niedobczyce, Orzepowice,
Popielów, Rybnik-Północ, Śródmieście, Zamysłów. W pozostałych dzielnicach projekty były
poddane konsultacjom.
Każdy mieszkaniec Rybnika, który w dniu głosowania ukończył 16 lat, mógł oddać jeden głos
na projekt lokalny, bez względu na dzielnicę zamieszkania, oraz jeden głos na projekt
ogólnomiejski, bez względu na wybrany przez siebie sposób głosowania, tzn.:
1) pisemnie, w jednej z placówek oświatowych oraz w Urzędzie Miasta Rybnika przy
ul. Bolesława Chrobrego 2 lub przy ul. Rzecznej 8, a także w punkcie informacji
miejskiej Halo!Rybnik oraz w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. ks. Józefa Szafranka 7,
2) przez Internet, wypełniając formularz dostępny na miejskiej stronie internetowej
www.rybnik.eu.
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W przeprowadzonym głosowaniu złożono łącznie 13 554 karty do głosowania, w tym:
9 231 kart metodą tradycyjną (liczba kart wrzuconych do urn), 4 323 karty przez Internet.
Sprawozdanie z realizacji projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2018 r.
(wybranych w głosowaniu przeprowadzonym w 2017 r.) znajduje się w załączniku
nr 3 do niniejszego Raportu.
INICJATYWA LOKALNA. Zrealizowano trzy wnioski złożone w ramach inicjatywy lokalnej:
1)

spotkanie opłatkowe z osobami niepełnosprawnymi i będącymi w potrzebie
mieszkającymi w dzielnicy Rybnicka Kuźnia (osoby dorosłe i dzieci) w wysokości
5 300,00 zł, zrealizowane przez Biuro Kultury,

2)

odpustowe Spotkanie Integracyjne Mieszkańców Rybnickiej Kuźni w wysokości
7 000,00 zł zrealizowane przez Biuro Kultury,

3)

turniej speedrowerowy „Otwarte Mistrzostwa Rybnika” w wysokości 3 450 zł
zrealizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.

DOTACJE UDZIELONE NA PODSTAWIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE. Na realizację zadań w 2018 r. ogłoszono łącznie
22 konkursy dla organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń zwykłych) i innych
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w tym:
1)

konkursy ogłoszone przez Prezydenta Miasta Rybnika: 17,

2)

konkursy ogłoszone przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej: 5.

Zestawienie kwot udzielonych dotacji oraz liczby zawartych umów w poszczególnych
obszarach zawarto w Załączniku nr 1 – Karta Informacyjna nr 26.
CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Miasto Rybnik zleciło Centrum Rozwoju
Inicjatyw Społecznych (CRIS), z siedzibą w Rybniku, realizację zadania publicznego
w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a, pod tytułem Centrum Organizacji
Pozarządowych (COP) w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.. COP funkcjonowało przez
160 godzin miesięcznie, i było dostępne codziennie od poniedziałku do piątku przeciętnie
w godzinach od 8.00 do 16.00. Podstawową funkcją COP było udzielanie informacji na
tematy związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji, np. w zakresie zmian w prawie
dotyczącym NGO i wynikających z tego konsekwencji, organizowanych konkursów,
rozliczania
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środków,

szkoleń,

spotkań

i

innych

wydarzeń

kierowanych

do

trzeciego

sektora

i

zaangażowanych

obywateli.

Informacje

przekazywano

zainteresowanym organizacjom i osobom odwiedzającym COP, telefonicznie oraz drogą
elektroniczną. Najważniejsze informacje publikowano na stronie internetowej cris.org.pl oraz
na profilu w mediach społecznościowych.
Doradztwo świadczono w dwóch formach. Doradztwo ogólne – dostępne w wymiarze
160 godzin/miesiąc

z

każdego

zakresu

dotyczącego

zakładania,

funkcjonowania

i likwidowania organizacji, np. pozyskiwania środków finansowych na działania statutowe,
prowadzenia działalności statutowej, w tym nieodpłatnej i odpłatnej, organizowania
wydarzeń, prowadzenia i rozliczania projektów, pozyskiwania wolontariuszy, współpracy
z administracją publiczną i biznesem itp. Doradztwo było dostępne w sposób ciągły (dyżur
w COP) lub po umówieniu się z organizacją/osobą zainteresowaną w dogodnym dla niej
terminie. W razie potrzeby udzielenia specjalistycznych informacji, doradca ogólny kierował
zainteresowaną osobę do doradców specjalistycznych.
Doradztwo specjalistyczne – łącznie udzielono 15 godzin z zakresu prawa, ochrony danych
osobowych i fundraisingu.
W ramach COP zorganizowano 4 szkolenia, każde trwające 4 godziny. Szkolenia
organizowano w oparciu o zgłoszenia organizacji i prowadzone badania potrzeb
szkoleniowych:
1)

Nowe obowiązki prawne w organizacjach, 29.09.2018 r. – szkolenie nt. zmian
w przepisach dotyczących NGO,

2)

RODO w NGO, 27.10.2018 r. – szkolenie nt. obowiązków związanych z RODO,

3)

Podstawy sprawozdawczości zadań publicznych, 01.12.2018 r. – szkolenie
nt. przygotowania sprawozdań z realizacji projektów,

4)

Dotacja miejska - wypełnianie wniosków, 15.12.2018 r. – szkolenie dotyczące
tworzenia ofert realizacji zadań publicznych dla Miasta Rybnika.

10. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa
i przeciwpowodziowa
Najważniejsze podjęte działania służące zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli, porządku
publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie miasta:
1)

dofinansowanie działalności KMP (z przeznaczeniem środków na dodatkowe patrole
policyjne, nagrody dla funkcjonariuszy Policji działających w służbie prewencji
na terenie Miasta Rybnika oraz dofinansowanie zakupu czterech samochodów)
– kwota 226 500 zł,

2)

pozyskanie dodatkowych funduszy unijnych w ramach RPO WSL 2014-2020
na inwestycje w OSP – nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP
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Gotartowice wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych – wartość projektu: 851 760 zł,
dofinansowanie 436 952,89 zł (EFRR + Budżet Państwa), wkład własny Miasta
Rybnika 414 807,11 zł,
3)

dofinansowanie

działalności

Ochotniczych

Straży

Pożarnych

w

wysokości

637 570,72 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup nowego sprzętu ratunkowego
na rzecz OSP oraz finansowanie szkoleń strażaków-ratowników OSP,
4)

dofinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w wysokości 250 000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup lekkiego samochodu
kwatermistrzowskiego,

5)

przebudowa i rozbudowa obiektu OSP przy ul. Alojzego Szewczyka 28 w dzielnicy
Kamień – inwestycja realizowana w latach 2018-2019 uwzględnia przebudowę
garażu oraz rozbudowę budynku głównego. W 2018 r. poniesiono nakłady
na roboty budowlane wraz z kosztami przyłączeń do sieci w wysokości 831 152,59 zł,

6)

udzielenie dotacji w kwocie 150 000 zł na działalność Ośrodka Pomocy Osobom
Uzależnionym i ich rodzinom w Chorzowie, w strukturze którego funkcjonuje Izba
Wytrzeźwień, celem pokrycia kosztów poniesionych przez Izbę, związanych
z pobytem osób dowiezionych z terenu Miasta Rybnika, na podstawie zawartego
porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Chorzów prowadzenia Izby Wytrzeźwień
dla mieszkańców Miasta Rybnika,

7)

zawarcie umowy na wykonywanie usługi polegającej na usuwaniu statków lub innych
obiektów pływających z obszarów wodnych, znajdujących się na terenie Miasta
Rybnika, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (w 2018 r. nie odnotowano przypadków
wykonywania takiej usługi),

8)

obsługa monitoringu wizyjnego przez Straż Miejską.

Poniżej zaprezentowano podstawowe dane ilościowe dotyczące naruszeń porządku
publicznego i bezpieczeństwa na terenie Rybnika w oparciu o podejmowane interwencje przez
funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku oraz Straży Miejskiej w Rybniku.
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Tabela 12: Najważniejsze tendencje w przestępczości na terenie KMP w Rybniku.
Postępowania
wszczęte

Przestępstwa

Przestępstwa
stwierdzone

Przestępstwa
wykryte

Procent
wykrycia

2017 2018 Zmiana 2017 2018 Zmiana 2017 2018 Zmiana 2017 2018
Przestępczość
2856 2991
ogółem
Przestępstwa
2058 2085
kryminalne
Ustawa o
przeciwdziałaniu
67
75
narkomanii
Przestępstwa
z 7 wybranych
798 832
kategorii

+135
3092 3354
(+5%)
+27
2296 2330
(+1%)
+8
(+12%)

+262
2428 2677
(+8%)
+34
1738 1775
(+1%)

+249
78,5% 79,8%
(+10%)
+37
75,7% 76,2%
(+2%)

236

324

+88
(+37%)

233

320

+87
98,7% 98,8%
(+37%)

+34
1269
(+4%)

845

-424
(-33%)

801

417

-384
63,1% 49,3%
(-48%)

Przestępstwa z 7 wybranych kategorii: uszczerbek na zdrowiu, bójki i pobicia, kradzieże cudzej
rzeczy, kradzież samochodu, kradzieże z włamaniem, rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze,
uszkodzenie mienia.

Charakterystyka działań
i bezpieczeństwa:

Straży

Miejskiej

w

obszarze

porządku

publicznego

Tabela 13: Liczba ujawnionych wykroczeń z podziałem na drogowe i porządkowe
2017
Liczba wykroczeń ogółem

2018

10508

10181

wykroczenia drogowe

6291

4524

wykroczenia porządkowe

4217

5657

w tym:

Tabela 14: Najczęściej ujawniane wykroczenia porządkowe i drogowe w 2018 r.
Wykroczenia porządkowe
Spożywanie alkoholu w miejscu
zabronionym
Zakłócanie ciszy, spokoju, porządku
publicznego, spoczynku nocnego
Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie
miejsca publicznego, drogi, placu,
trawnika
Wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej

Liczba
wykroczeń
1766
1403
1057
365

Niezachowanie środków ostrożności
przy trzymaniu psa

180

Nieprawidłowa gospodarka
odpadami ciekłymi

128

Spalanie odpadów

126

Niszczenie roślinności

49

Wykroczenia drogowe
Niestosowanie się do znaku B-1
„zakaz ruchu w obu kierunkach”
Niestosowanie się do znaku B-36
„zakaz zatrzymywania się”
Nieprawidłowy postój w strefie
zamieszkania
Nieprawidłowy postój na chodniku
Niedopełnienie obowiązku
wskazania komu powierzono
pojazd
Postój w odległości mniejszej niż
10 metrów od skrzyżowania
Postój w strefie ograniczonego
postoju poza miejscami
wyznaczonymi
Postój na miejscu dla osoby
niepełnosprawnej bez
wymaganych uprawnień

Liczba
wykroczeń
1341
1112
1037
343
171
84
78

56
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Nieprawidłowa gospodarka
odpadami stałymi

28

Handel w miejscu zabronionym

22

Tabela 15: Inne działania Straży Miejskiej w obszarze porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli
Działania Straży Miejskiej

2017

Pojazdy usunięte na podstawie art. 50a ustawy z dnia
20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca
zamieszkania

2018
2

4

351

406

18

12

imprezy masowe

36

27

artystyczno-sportowe

38

37

Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego
podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim
zdarzeniem
Zabezpieczenie imprez:

11. Zieleń gminna
TERENY ZIELENI. UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH MIASTA RYBNIKA. Główną
jednostką organizacyjną Miasta Rybnika odpowiedzialną za utrzymanie odpowiedniego
poziomu wegetacyjnego roślin i ich kondycji zdrowotnej w warunkach zieleni miejskiej jest
ZZM, który realizuje swoje zadania statutowe na obszarach oddanych im w trwały zarząd
oraz na zlecenie innych jednostek UM, w tym m.in. na terenach zieleni przydrożnej oraz
terenach gminnej zieleni osiedlowej.
Działania związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej Miasta Rybnika
obejmowały: całoroczne utrzymanie roślinności na terenach zieleni we wszystkich fazach
wegetacyjnych wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną, utrzymaniem i remontami placów
zabaw, siłowni oraz innych urządzeń rekreacyjno-sportowych tam zlokalizowanych,
inwestycje w postaci nowych terenów zieleni urządzonej i nasadzeń, a także prace związane
z ograniczeniem powierzchni kwietników na rzecz obsady całorocznej oraz utrzymanie
czystości terenów zieleni.
Tereny zielone objęte utrzymaniem przez ZZM w 2018 r.:
1)

tereny zielone objęte trwałym zarządem ZZM – 73,2688 ha,

2)

tereny zielone nie objęte trwałym zarządem ZZM – 18,7196 ha,

3)

pobocza – 91,3561 ha,

4)

nieużytki – 34,8095 ha,
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5)

tereny gminnych zieleni osiedlowych (byłe działki ZGM) – 24,0520 ha.

Łącznie jest to obszar liczący 242,2060 ha.
Wśród terenów objętych trwałym zarządem ZZM znajduje się m.in. 9 parków, 33 zieleńce
i 107 skwerów, 39 obiektów Miejsc Pamięci Narodowej oraz 4 obiekty Miejsc Pamięci
Województwa Śląskiego, 12 obiektów Grobownictwa Wojennego oraz 104 obiekty
rekreacyjne-sportowe i place zabaw różnego typu.
Zadania w ramach utrzymania terenów zieleni w pasie drogowym obejmowały m.in. 39 rond
oraz wysp towarzyszących, pasy zieleni urządzonej oraz place (wyspy, rozjazdy) i pobocza.
Nowopowstałe tereny zieleni urządzonej (skwery i parki) wykonane przez pracowników ZZM:
1)

skwer przy ul. Górnośląskiej w dzielnicy Niedobczyce o powierzchni 0,0686 ha,

2)

skwer przy ul. Milenijnej w dzielnicy Ochojec o powierzchni 0,0940 ha,

3)

skwer przy ul. Ludomira Różyckiego w dzielnicy Popielów o powierzchni 0,0267 ha,

4)

teren zieleni przy Zespole Szkół Urszulańskich w dzielnicy Śródmieście o powierzchni
0,0737 ha.

Łącznie przygotowano 0,2630 ha nowych terenów zieleni urządzonej objętych trwałym
zarządem ZZM. W 2018 r. pracownicy ZZM wykonali również Minipark przy ul. Wierzbowej
w dzielnicy Maroko-Nowiny o powierzchni 0,9463 ha objęty trwałym zarządem ZZM
od 2019 r.
W ramach ograniczenia powierzchni kwietników na rzecz obsady całorocznej wybrane tereny
zieleni, w tym zieleni przydrożnej i ronda, obsadzano bylinami, krzewami lub pokryto
trawnikiem w miejsce dotychczasowych kwietników i różanek.

CMENTARZE KOMUNALNE. Aktualna powierzchnia cmentarzy komunalnych to 19,0372 ha:
1)

cmentarz przy ul. Rudzkiej 70B w dzielnicy Rybnik-Północ o powierzchni 11,1605 ha,

2)

cmentarz przy ul. Karłowej w dzielnicy Chwałęcice o powierzchni 1,5457 ha,

3)

cmentarz przy ul. Kamiennej w dzielnicy Chwałowice o powierzchni 2,6064 ha
(cmentarz oddany w dzierżawę),

4)

cmentarz przy ul. Zadumy w dzielnicy Boguszowice Stare o powierzchni 3,7246 ha
(cmentarz oddany w dzierżawę).

12. Parkingi publiczne i targowiska
PARKINGI. Parkingi publiczne będące własnością Miasta Rybnika są zarządzane przez
RSK. Utrzymanie i eksploatacja parkingów polega głównie na dbaniu o sprawność
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techniczną

zainstalowanych

na

nich

urządzeń

i

pobieraniu

opłat,

ale

również

na utrzymywaniu nawierzchni miejsc parkingowych poprzez jej bieżące porządkowanie,
zamiatanie i pielęgnację przynależnych terenów zielonych, a także na serwisowaniu
i utrzymaniu sprawności technicznej parkomatów, biletomatów i urządzeń kontroli wjazdu
do Rybnickiej Strefy Śródmiejskiej. Dodatkowo część miejsc parkingowych znajdujących się
w pasie drogowym zarządzana jest przez Wydział Dróg UM.
W 2018 r. utrzymywane i eksploatowane były parkingi:
1)

z zainstalowanym systemem bezobsługowego poboru opłat,

2)

z bezobsługowym wjazdem i obsługiwanym przez inkasenta wyjazdem,

3)

obsługiwane przez inkasentów parkingowych,

4)

obsługiwane przez parkomaty,

5)

dla posiadaczy abonamentów oraz zwolnionych z opłat.

W 2018 r. rozpoczęto budowę parkingu wielopoziomowego przy ul. gen. Józefa Hallera
– opis w pkt. II.3. Rewitalizacja Strefy Śródmiejskiej.
Wpływy z tytułu świadczonych usług związanych z parkingami i parkomatami wyniosły
2,4 mln zł.
Parking strzeżony. RSK prowadzą całodobowy parking strzeżony przy ul. Jankowickiej 41B.
Parking odpowiedzialny jest za przyjmowanie pojazdów z terenu Miasta Rybnika
na podstawie decyzji stosownego organu, prowadzenia dokumentacji tych pojazdów oraz
wydawania pojazdów właścicielom po okazaniu przez nich zezwolenia wystawionego przez
stosowny organ.
W 2018 r. na parking strzeżony zostało przyjętych 186 pojazdów, z czego 29 nie zostało
odebranych przez ich właścicieli. Dochody z tytułu usunięcia, parkowania, złomowania
i prowadzenia parkingu strzeżonego za 2018 r. wyniosły 151 tys. zł.
TARGOWISKA. Targowiska miejskie zlokalizowane są przy ul. gen. Józefa Hallera
(dz. Śródmieście), ul. Władysława Broniewskiego (dz. Maroko-Nowiny) oraz ul. Patriotów
(dz. Boguszowice Osiedle).
Jednostką odpowiedzialną za utrzymanie i eksploatację targowisk miejskich są RSK, które
w ramach swoich zadań dbają o należyty stan techniczny i sanitarny targowisk oraz
pobierają opłaty takie jak dzierżawa gruntu, opłata za dzień handlu oraz reklamę.
RSK są również zobowiązane do pobierania opłaty targowej na targowiskach oraz na terenie
miasta poza obrębem targowisk miejskich, w innych miejscach gdzie prowadzony jest

78/82

handel, w tym na odpustach. Dochód z tytułu opłaty targowej w 2018 r. wyniósł
717 110,50 zł.
13. Promocja gminy
Najważniejsze działania w obszarze promocji gminy podejmowane w ramach zadania
własnego gminy:
1)

Promocja miasta Rybnika poprzez lokowanie produktu turystycznego w serialu
fabularnym „Diagnoza” (TVN).
Obecność Rybnika w serialu emitowanym na antenie telewizji ogólnodostępnej to efekt
tzw. city placement, czyli promocji miasta poprzez lokowanie produktu turystycznego.
Dzięki temu w serialu pojawiają się liczne ujęcia zarówno obiektów, w których toczy się
akcja, jak i zdjęcia z lotu ptaka, wielokrotnie pada również nazwa miasta. Serialowi
towarzyszy też szeroka promocja związana z obecnością na ekranie znanych aktorów.
Koszt promocji Rybnika w drugim sezonie serialu to 369 000 zł, a w sezonie trzecim
300 000 zł. Premiera obu serii miała miejsce w 2018 r.
Oglądalność serialu:
II sezon w 2018 r. – średnia oglądalność – około 2 200 000,
III sezon w 2018 r. – średnia oglądalność – około 1 779 730.
Od grudnia 2017 r. serial „Diagnoza” obejrzeć mogli również widzowie ukraińskiej
telewizji 1+1.

2)

Promocja Miasta podczas „Lotnej Premii” na III etapie 75. Tour de Pologne UCI World
Tour, 6 sierpnia 2018 r.
Najbardziej popularny wyścig kolarski w kraju i jeden z największych wyścigów
kolarskich na świecie. Lider oglądalności wśród wydarzeń sportowych w Polsce.
W 2017 r. oglądalność w TVP 1 wyniosła prawie 850 tys. widzów a w TVP Sport
319 tys. Natomiast w 2018 r. w szczytowym momencie 1,4 mln widzów oglądało
6. etap Tour de Pologne, a dzięki stacji Eurosport wyścig jest oglądany także na całym
świecie. Z przeprowadzonych badań wynika, iż ponad 80% kibiców kolarstwa w Polsce
oglądało transmisje z 75. Tour de Pologne UCI World Tour. To najwyższy wskaźnik
spośród wszystkich wyścigów UCI World Tour.
Badania firmy konsultingowej Pentagon Research, która zajmuje się marketingiem
sportowym i analizą skuteczności działań sponsorskich wskazują, iż wartość obecności
medialnej miast podczas transmisji z Tour de Pologne przewyższa wydatki na
promocję podczas wyścigu. Wyścig przyciąga na trasę ponad trzy miliony ludzi
i posiada wysoką oglądalność transmisji telewizyjnych. To wszystko powoduje,
że impreza ma ogromny potencjał promocyjny dla sponsorów oraz miast. Według
większości badanych przez Pentagon Research Tour de Pologne pozytywnie wpływa
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na wizerunek miast (83%), a organizacja startu lub mety etapu jest dobrą formą
promocji (81%).
3)

Wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Rybnika.
Miasto Rybnik od 1 maja 2018 r. w ramach porządkowania przestrzeni publicznej oraz
budowania jednolitej marki miasta, posługuje się Systemem Identyfikacji Wizualnej
(SIW).

SIW

to

zbiór

wytycznych,

regulujących

użycie

miejskiej

symboliki

i porządkujących powstawanie miejskich materiałów – informacyjnych, promocyjnych
i urzędowych.

Identyfikacja

wizualna

Rybnika

została

zbudowana

wokół

uniwersalnego, nadrzędnego symbolu wspólnoty miejskiej – miejskiego herbu. Decyzja
ta wynika z przekonania, że symbol ten jest nośnikiem najważniejszych składników
lokalnej tożsamości: historii i tradycji.
Opracowanie i wdrożenie nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej zostało docenione
przez specjalistów z branży marketingowej. W marcu 2019 Rybnik został zwycięzcą
VI edycji konkursu RE:PL – Polski Rebranding Roku. Miasto Rybnik otrzymało tytuł
Najlepszego Polskiego Rebrandingu Roku 2018 oraz Wyróżnienie Elektorów
Plebiscytu.
RE:PL – Polski Rebranding Roku jest to ogólnopolski plebiscyt na najlepszą zmianę
marki przeprowadzoną w Polsce w 2018 r.. Organizatorem Plebiscytu jest właściciel
serwisu internetowego Branding Monitor.
4)

Kalendarz miejski na rok 2019 „Jestem z Rybnika”.
Już po raz trzeci Miasto Rybnik zaprezentowało w grudniu 2018 r. kalendarz „Jestem
z Rybnika”. W kalendarzu na 2019 r. na kartach zaprezentowano młodych rybnickich
przedsiębiorców, którzy swoją pracę łączą z pasją, odnosząc tym samym sukcesy nie
tylko na rybnickim rynku. Zdjęcia do kalendarza wykonał Marcin Giba, uznany fotograf,
współorganizator Rybnickiego Festiwalu Fotografii.
Edycja kalendarza zarówno na 2018, jak i 2019 r. uzyskała tytuł najlepszego
kalendarza administracyjnego podczas 4. i 5. Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu
Zoom Art w Katowicach (6 kwietnia 2018 r. oraz 29 marca 2019 r.).

5)

Prezentacja Miasta w trakcie targów turystycznych w ramach stoiska regionalnego
Województwa Śląskiego.
Organizatorem stoiska regionalnego Województwa Śląskiego jest Śląska Organizacja
Turystyczna z siedzibą w Katowicach. Miasto Rybnik prezentowane było w trakcie
następujących imprez targowych 2018 r.:
 Tour Salon – Targi Regionów i Produktów Turystycznych w Poznaniu: 9-11 lutego,
 X Targi Turystyczne MTT we Wrocławiu: 23-25 lutego,
 Na Styku Kultur w Łodzi - 16-18 marca,
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 Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOB
w Katowicach 23-25 marca,
 World Travel Show 2018, 19-21 października w Nadarzynie k/Warszawy.
Targi umożliwiają budowanie wizerunku Miasta poprzez profesjonalną prezentację
Miasta na stoisku targowym oraz prowadzenie bezpośrednich rozmów z obecnymi
i potencjalnymi turystami. Udział w Targach pozwala również pozyskać bezpośrednie
opinie na temat marki miasta.
6)

Przewodnik śladami postaci i wątków Diagnozy
Przewodnik to 16-stronicowa publikacja, która łączy elementy typowego miejskiego
przewodnika z historią powstawania serialu „Diagnoza” w Rybniku. Zaprezentowano
w nim miejsca, w których kręcono serial, a także kulisy powstawania „Diagnozy”.
Przewodnik został wydany w liczbie 5 000 egzemplarzy i jest dostępny w punkcie
halo!Rybnik

oraz

w

wersji

elektronicznej

na

stronie

Śladami

"Diagnozy"

(https://www.rybnik.eu/czas-wolny/sladami-diagnozy/).
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1. Sprawozdanie
z realizacji polityk,
programów
i strategii

Zestawienie polityk, programów i strategii
realizowanych w 2018 roku
(przyjętych uchwałami Rady Miasta Rybnika)

Nr uchwały

Strona

1.

Wieloletni program gospodarowania zasobem
mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych
pomieszczeń Miasta Rybnika na lata
2014 – 2018

575/XXXIX/2013
z dnia 23 października 2013 r.
z póź. zm.

5

2.

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata
2014 – 2024

664/XLIII/2014
z dnia 26 lutego 2014 r.

7

3.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta
Rybnika

137/XI/2015
z dnia 18 czerwca 2015 r.
z póź. zm.

8

4.

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta
Rybnika do roku 2020

140/XI/2015
z dnia 18 czerwca 2015 r.

10

5.

173/XII/2015
Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika
z dnia 17 września 2015 r.
na lata 2015 – 2023
z póź. zm.

15

6.

Indywidualny Program Wychodzenia
z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika
na lata 2015 – 2023

174/XII/2015
z dnia 17 września 2015 r.
z póź. zm.

16

7.

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 175/XII/2015
Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem”
z dnia 17 września 2015 r.
dla Miasta Rybnika na lata 2015 – 2023
z póź. zm.

17

8.

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
dla Miasta Rybnika na lata 2015 – 2020

199/XIII/2015
z dnia 1 października 2015 r.

18

238/XV/2015
z dnia 19 listopada 2015 r.

20

250/XV/2015
z dnia 19 listopada 2015 r.
z póź. zm.

21

271/XVI/2015
z dnia 17 grudnia 2015 r.
z póź. zm.

23

Lp.*

Nazwa polityki, programu, strategii

Wieloletni program współpracy Miasta Rybnika
z organizacjami pozarządowymi i innymi
9.
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na lata 2016 – 2020
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
10. będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Rybniku na lata 2016 – 2018
11.

Indywidualny Program Usamodzielnienia
dla Miasta Rybnika na lata 2015 – 2023
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Lp.*

Nazwa polityki, programu, strategii

Nr uchwały

Strona

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy
12. i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2016 – 2021

274/XVI/2015
z dnia 17 grudnia 2015 r.

24

13. Strategia rozwoju sportu w Rybniku do 2020 roku

278/XVI/2015
z dnia 17 grudnia 2015 r.

25

14. Program "Rybnik przyjazny Seniorom"

292/XVII/2016
z dnia 21 stycznia 2016 r.

26

318/XIX/2016
z dnia 10 marca 2016 r.

27

Program wsparcia dla niepełnosprawnych
16. mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie
do rehabilitacji na lata 2016-2018

334/XX/2016
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
z póź. zm.

28

Program Ochrony Środowiska dla Miasta
17. Rybnika do roku 2020 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2024

418/XXVII/2016
z dnia 17 listopada 2016 r.

29

18. Program "Duża Rodzina"

427/XXVII/2016
z dnia 17 listopada 2016 r.

31

19. Polityka Społeczna Miasta Rybnika 2023+

428/XXVII/2016
z dnia 17 listopada 2016 r.

32

483/XXXI/2017
z dnia 16 lutego 2017 r.

35

Program działań na rzecz osób
21. z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika
na lata 2017 – 2020

495/XXXI/2017
z dnia 16 lutego 2017 r.

39

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji
22. Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Rybnika
na lata 2017 – 2023

507/XXXII/2017
z dnia 16 marca 2017 r.

41

23. Polityka Mieszkaniowa Miasta Rybnika 2023+

516/XXXIII/2017
z dnia 30 marca 2017 r.

42

Program usuwania azbestu i wyrobów
24. zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika
na lata 2016 – 2032

526/XXXV/2017
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

44

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
25.
na lata 2018 – 2020 będących w posiadaniu
"Hydroinstal" Sp. z o.o.

558/XXXVIII/2017
z dnia 22 czerwca 2017 r.

45

15.

20.
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Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście
Rybniku na lata 2016 – 2018

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej
dla miasta Rybnika

Lp.*

Nazwa polityki, programu, strategii

Program współpracy Miasta Rybnika
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
26.
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok

Nr uchwały

Strona

644/XLII/2017
z dnia 16 listopada 2017 r.

46

662/XLIII/2017
z dnia 14 grudnia 2017 r.

48

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
28. Problemów Alkoholowych i Narkomanii
na 2018 rok

666/XLIII/2017
z dnia 14 grudnia 2017 r.
z póź. zm.

51

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń
29. kanalizacyjnych będących w posiadaniu
BEST-EKO Sp. z o.o. w latach 2018 – 2022

673/XLIII/2017
z dnia 14 grudnia 2017 r.

53

Program restrukturyzacji zadłużenia osób
korzystających z lokali wchodzących w skład
30.
mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
obowiązujący w latach 2017 – 2020

701/XLV/2018
z dnia 15 lutego 2018 r.

54

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
31. oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na 2018 rok

723/XLVI/2018
z dnia 22 marca 2018 r.
z póź. zm.

55

Plan zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Rybnika
32. w zakresie źródła zasilającego miejski system
ciepłowniczy

729/XLVII/2018
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

56

797/L/2018
z dnia 13 września 2018 r.

57

27.

33.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika
do 2020 roku

Program ochrony środowiska przed hałasem
dla Miasta Rybnika na lata 2018 – 2023

*Lp. odpowiada numerowi karty informacyjnej
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KARTA INFORMACYJNA nr 1
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych
pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2014 – 2018
2. Okres realizacji
od 01.01.2014 r. do 31.12.2018 r.
3. Cel
Rozwiązanie problemu społecznego, jakim jest niski stopień zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych osób realnie najuboższych, wynikający z małej elastyczności
w gospodarowaniu publicznym zasobem mieszkaniowym, deficytu lokali w zasobie
i ograniczonych możliwości, adekwatnego do potrzeb zaadresowania wsparcia.
4. Najważniejsze zrealizowane zadania/działania według stanu na 31 grudnia 2018 roku
1. Liczba lokali mieszkalnych przyznanych najemcom: 250.
2. Liczba zrealizowanych wyroków eksmisyjnych: 87.
3. Poziom ściągalności czynszów:
I kwartał
II kwartał
III kwartał
96,14%
93,57%
99,42%
4. 1) wartość odpracowanych zaległości czynszowych:

IV kwartał
92,97%

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

razem

182 688 zł

183 178 zł

110 384 zł

104 792 zł

581 042 zł

2) wysokość ściągnięć komorniczych:
I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

razem

408 809 zł

410 838 zł

375 060 zł

366 195 zł

1 560 902 zł

5. Informacja o kluczowych zadaniach inwestycyjnych (kwota wydatków w 2018 roku):
1) ul. gen. Władysława Andersa 15 – remont i przebudowa budynku mieszkalnego, w wyniku
którego powstało 8 lokali mieszkalnych (mieszkania socjalne) – kwota: 1.967.871,64 zł,
2) ul. Borki 37c – adaptacja byłego budynku internatu, w wyniku którego powstało 26 lokali
mieszkalnych (mieszkania komunalne) – kwota: 3.012.829,82 zł,
3) ul. Gustawa Morcinka 5 – docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki
okiennej, docieplenie dachu oraz stropu piwnic – kwota: 569.811,35 zł,
4) ul. Gustawa Morcinka 23 – docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki
okiennej, docieplenie dachu oraz stropu piwnic – kwota: 525.212,36 zł,
5) ul. Sportowa 115 – docieplenie ścian części mieszkalnej – kwota: 230.000,34 zł,
6) ul. Rzeczna 4 – termomodernizacja budynku wraz z adaptacją strychu na mieszkania –
kwota: 800.482,64 zł,
7) ul. Józefa Rymera 42 – termomodernizacja budynku związana z dociepleniem ścian
zewnętrznych, dachu oraz stropu piwnicy – kwota: 678.487,18 zł,
8) ul. Ignacego Paderewskiego 44/5 – adaptacja pustostanu z przeznaczeniem na mieszkanie
chronione – kwota: 207.148,67 zł,
9) pl. Kościelny 1 – modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania
części strychu – kwota: 264.814,51 zł,
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10) modernizacja lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego
na gazowe w mieszkaniach odzyskanych – zakończono remonty lokali: Józefa Lompy
6b/10, Józefa Lompy 14e/11, Wojciecha Bogusławskiego 20/6, Wolna 10/7 oraz Wolna
10/8 – kwota: 348.500,87 zł.
6. Wykonano zadania związane z realizacją remontów (bez konserwacji maszyn i urządzeń)
na łączną kwotę: 2.195.408,41 zł.
7. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych najemcom: 80,
1) dochód ze sprzedaży mieszkań wraz z opłatą za użytkowanie wieczyste: 1.546.733,42 zł,
2) suma udzielonych bonifikat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom: 6.839.371 zł.
Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania zasobem
mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2014-2018
zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika pod adresem:
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=59&Id=44499
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KARTA INFORMACYJNA nr 2
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata
2014 – 2024
2. Okres realizacji
od 21.03.2014 r. do 31.12.2024 r.
3. Cel
1. Wyznaczenie sieci komunikacji pasażerskiej, na której planowane jest wykonywanie
przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz określenie zasad organizacji
rynku przewozów.
2. Zapewnienie dostępności przestrzennej, czasowej i ekonomicznej podróżnym, w tym
dla osób niepełnosprawnych.
3. Zapewnienie efektywności ekonomiczno-finansowej, określenie zasad finansowania
usług przewozowych.
4. Integracja transportu zbiorowego obejmująca koordynację rozkładów jazdy, integrację
biletowo-taryfową oraz infrastrukturalną.
5. Uzyskanie poprawy w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez wymianę
taboru na spełniający coraz wyższe normy czystości spalin.
6. Dążenie do zapewnienia wysokiego standardu świadczonych usług.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
1. Rozszerzono kursowanie linii 48 poprzez wprowadzenie kursów w godzinach nocnych.
2. Objęto transportem zbiorowym tzw. „białe plamy” (miejsca gdzie nie docierała
komunikacja miejska) poprzez wprowadzenie linii 33 do obsługi części Gminy
Jejkowice, Gaszowice i Lyski.
3. Wprowadzono linię 33 do obsługi Gminy Świerklany w soboty i niedziele.
4. Wprowadzono linie 3 i 48 do obsługi kąpieliska „Pniowiec” w okresie letnim.
5. Podniesiono funkcjonalność systemu poboru opłat poprzez wprowadzenie płatności
kartą płatniczą w autobusach.
6. Wprowadzono do obsługi 5 nowych niskopodłogowych autobusów wyposażonych
w napędy spełniające normy emisji spalin EURO 6 oraz w systemy informacji
pasażerskiej w miejsce 5 najstarszych.

7/57

KARTA INFORMACYJNA Nr 3
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika
2. Okres realizacji
od 18.06.2015 r. do 31.12.2030 r.
3. Cel
1. Określenie działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania
źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekonomiczno-ekologiczną oceną ich efektywności.
2. Wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których
odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu, poprzez
redukcję emisji zanieczyszczeń (m.in. pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).
3. Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej, poprawa
efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, rozwój i wykorzystanie technologii
niskoemisyjnych, zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania
odpadami i promocja nowych wzorców konsumpcji.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta:
1) Szkoła Podstawowa nr 24 (dz. Popielów),
2) Zespół Szkół Technicznych (dz. Śródmieście),
3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Powstańców Śląskich 40/42 (2 budynki:
pływalnia oraz pawilon judo),
4) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (dz. Orzepowice),
5) Zespół Szkół Sportowych - dawne Gimnazjum nr 2 (dz. Maroko-Nowiny),
6) Szkoła Podstawowa nr 4 - dawne Gimnazjum nr 10 (dz. Ligota-Ligocka Kuźnia),
7) Przedszkole nr 22 (dz. Gotartowice),
8) Szkoła Podstawowa nr 6 (dz. Zamysłów).
2. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł
odnawialnych: Wykonano instalację grzewczą pompy ciepła w budynku Przedszkola nr 22
(dz. Gotartowice).
3. Dofinansowanie montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach
jednorodzinnych: pompy ciepła - 71 szt, mikroinstalacja fotowoltaiczna - 17 szt.
4. Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci
ciepłowniczych lub gazowych:
1) Zadanie pn.: Termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji na osiedlach
mieszkaniowych Maroko - Nowiny, Niewiadom, Rybnik-Północ.
Wykonano termomodernizację budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej przy
ul. Gustawa Morcinka 5 i 23 oraz Sportowej 115.
2) Zadanie pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Niedobczyce
(gen. Władysława Andersa 18,20,28, Barbary 19, Józefa Rymera 42, Hetmańska
1,5A,7A-B).
Wykonano termomodernizację budynku położonego przy ul. Józefa Rymera 42.
5. Realizacja inwestycji służących poprawie płynności i wyprowadzenia ruchu z centrum
miasta: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez
miasto.
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Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika za 2018 r.
zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika pod adresem:
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=59&Id=44332
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KARTA INFORMACYJNA nr 4
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020
2. Okres realizacji
od 18.06.2015 r. do 31.12.2020 r.
3. Cel
Wskazanie głównych (strategicznych) kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
Strategia wskazuje 61 przedsięwzięć i działań strategicznych pogrupowanych w 11 Programów
wdrażających, przyczyniających się do osiągnięcia 4 celów strategicznych. Poniżej
przedstawiono najważniejsze realizowane w 2018 roku przedsięwzięcia i działania według
Programów:
Program 1. Innowacyjny Rybnik.
1) Rybnicki Kampus Wiedzy i Innowacji - Rozwój Kampusu przy ul. Rudzkiej:
a) współpraca szkół średnich z biznesem w kształceniu,
b) kontynuacja organizacji wydarzeń kulturalnych oraz imprez rekreacyjnych na terenie
kampusu,
c) utworzenie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej.
Program 2. Rybnik – Strefa Inwestycji.
1) Przygotowywanie nowych terenów inwestycyjnych oraz promocja inwestycyjna, w tym:
a) podpisanie listu intencyjnego z PKP S.A. w sprawie współpracy przy zagospodarowaniu
gruntów kolejowych,
b) przygotowywanie terenu inwestycyjnego przy ul. Sportowej (dz. Niewiadom) poprzez
rekultywację hałdy.
Program 3. Przedsiębiorczy Rybniczanin.
1) Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości lokalnej:
a) promowanie postaw przedsiębiorczych: młodzi i przedsiębiorczy rybniczanie na kartach
kalendarza miejskiego na 2019 rok,
b) ułatwienia w dostępie do kapitału ludzkiego i infrastruktury: III Rybnickie Dni
Pracodawców,
c) podnoszenie kompetencji przedsiębiorczych: zainicjowanie Inkubatora Przedsiębiorczości
w Rybniku,
d) organizacja wydarzeń biznesowych: „Rybnik dla Biznesu z Dorotą Wellman”, oraz
współpraca przy organizacji wydarzenia „tuBiznes Opener Rybnik”.
2) Wzmocnienie Śródmieścia jako strefy zamieszkania, spędzania czasu wolnego i spotkań
mieszkańców m.in. poprzez:
a) budowę parkingu wielopoziomowego przy ul. gen. Józefa Hallera,
b) organizację wydarzeń ożywiających Śródmieście (m.in. Dni Rybnika, koncerty, jarmarki),
c) adaptację budynku byłego Oddziału Dermatologii Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku
na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny,
d) budowę budynku senioralnego, w tzw. Strefie Juliusza - opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej,
e) organizację konkursu architektonicznego na budynek mieszkalno-usługowy przy
ul. gen. Józefa Hallera oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
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3) Wsparcie i promowanie przedsiębiorczości społecznej: otwarcie „Bistro z Ikrą” przez
spółdzielnię socjalną „Z Ikrą” założoną przez Miasto Rybnik i PSONI - Koło w Rybniku przy
wsparciu finansowym OWES.
Program 4. Rybnicki rynek pracy – rybnicki rynek kompetencji.
1) Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.
2) Współpraca rybnickich szkół z lokalnymi firmami.
3) Rozwój współpracy i partnerstwa w obszarze lokalnego rynku pracy.
4) Wsparcie przedsiębiorców w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz
poszukiwania nowych.
Program 5. Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji.
1) Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów osiedli mieszkaniowych: opracowanie koncepcji
nowego zagospodarowania terenów osiedli mieszkaniowych w ramach projektu
„Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” (Modelowa Rewitalizacja Miast)
przy aktywnym udziale mieszkańców osiedli – przy ul. 1 Maja, Por. Kazimierza
Ogrodowskiego, gen. Władysława Andersa, Przemysłowej, Słonecznej, Augustyna Kwiotka
oraz przy ul. Dworcowej i Gustawa Morcinka.
2) Rewitalizacja Śródmieścia ze szczególnym uwzględnieniem następujących działań:
a) zagospodarowania terenów, które utraciły swoje pierwotne funkcje: teren przy
ul. gen. Józefa Hallera,
b) rewitalizacji zespołu budynków dawnego Szpitala Miejskiego nr 1,
c) prac restauratorskich i konserwatorskich przy obiektach zabytkowych,
d) organizacji wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i innych ożywiających Śródmieście.
3) Rewitalizacja i rekultywacja terenów poprzemysłowych Zabytkowej Kopalni Węgla
Kamiennego „Ignacy”.
4) Rewitalizacja społeczna na obszarach rewitalizowanych – wzmacnianie potencjału
społecznego, zawodowego i gospodarczego mieszkańców obszarów rewitalizowanych –
projekty „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” (PO PT), oraz
„Alternatywa II” (RPO WSL), wraz z przygotowaniem projektu „Rybnik reWITA” (RPO WSL),
kontynuującego od 2019 roku działania podjęte w ramach ww. projektu.
5) Rozwój infrastruktury usług społecznych na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej:
a) uruchomienie ogrzewalni dla osób bezdomnych,
b) zwiększenie zasobu lokali socjalnych,
c) uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WSL na projekt nowych mieszkań chronionych
i wspomaganych.
Program 6. Przyjazna przestrzeń Rybnika.
1) Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej ogólnodostępnej, skierowanej do różnych grup
wiekowych w poszczególnych obszarach miasta, m.in.:
a) oddanie do użytkowania Tężni solankowej w dz. Paruszowiec-Piaski (zadanie budżetu
obywatelskiego),
b) odbudowa kolei wąskotorowej na linii Paproć-Stodoły wraz z budową przystanku
Rybnik-Stodoły,
c) rozbudowa systemu dróg rowerowych w różnych dzielnicach miasta,
d) uruchomienie systemu roweru publicznego IV generacji na terenie miasta,
e) otwarcie kąpieliska na Pniowcu (boczny zbiornik Zalewu Rybnickiego).
2) Projekty wspierające zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta, w tym:
a) „Industriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki” organizowana w 2 lokalizacjach wraz
z organizacją finału Industriady na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, Europejskie Dni
Dziedzictwa, spacery z przewodnikiem,
b) udzielanie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach niestanowiących własności miasta, wpisanych do rejestru
zabytków (w 2018 r. wprowadzono możliwość udzielania dotacji również dla zabytków
niewpisanych do rejestru zabytków, ale ujętych w gminnej ewidencji zabytków).
Program 7. Rybnik – środowisko szans, środowisko rozwoju.
1) Wzmacnianie potencjału edukacyjnego Rybnika:
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a) informacje zawarte w raporcie: „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
w Rybniku w roku szkolnym 2017/2018”,
b) otwarcie Żłobka Miejskiego „Wesoła Rybka”.
2) Działania wspierające mieszkańców miasta w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych:
a) oddanie do użytkowania zmodernizowanego budynku przy ul. Borki 37C,
b) wdrożenie programu restrukturyzacji zadłużenia osób zamieszkujących w zasobie
komunalnym,
c) rozpoczęcie budowy 8 mieszkań socjalnych przy ul. Wincentego Kadłubka,
d) opracowanie dokumentacji wykonawczej i uzyskanie pozwolenia na budowę dwóch
budynków wielorodzinnych przy ul. Kolejowej (32 mieszkania),
e) konkurs architektoniczny na budynek mieszkalno-usługowy przy ul. gen. Józefa Hallera
oraz przystąpienie do sporządzenia dokumentacji projektowej.
Program 8. Zrównoważony transport i środowisko naturalne Rybnika.
1) Poprawa dostępności komunikacyjnej Rybnika poprzez:
a) budowę Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto
Rybnik,
b) modernizację dróg stanowiących podstawowy szkielet układu drogowego Rybnika
(ul. Rudzka IV etap),
c) uruchomienie Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Rybnik-Wodzisław Śląski,
d) budowę 3 centrów przesiadkowych, rozbudowę systemu dróg rowerowych oraz tworzenie
parkingów rowerowych (Plan Zrównoważonej Mobilności Miasta Rybnika).
2) Działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji, wdrażania innowacyjnych technologii
niskoemisyjnych oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym:
a) modernizacja indywidualnych źródeł ciepła, modernizacja energetyczna obiektów
użyteczności publicznej,
b) realizacja miejskiego programu dotacyjnego wspierającego mieszkańców na rzecz
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i wpływających na zmniejszenie
tzw. niskiej emisji,
c) realizacja kampanii informacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców,
d) tworzenie warunków do rozwoju sieci ciepłowniczej: opracowanie „Planu zaopatrzenia
w ciepło dla Miasta Rybnika w zakresie źródła zasilającego miejski system ciepłowniczy”,
e) kontrole Eko-patrolu Straży Miejskiej dotyczące gospodarki odpadami oraz spalania
odpadów.
3) Działania zwiększające skuteczność ochrony przed klęskami żywiołowymi poprzez: zakup
nowego wozu strażackiego dla OSP Gotartowice, nowego sprzętu ratowniczego dla jednostek
OSP: Boguszowice, Chwałowice, Golejów, Gotartowice, Grabownia, Kamień, Kłokocin,
Ochojec, Orzepowice, Popielów oraz budowę nowego budynku OSP Kamień.
4) Rozwój Systemu Gospodarki Odpadami - wprowadzenie odbioru popiołu z palenisk domowych
w sposób selektywny.
Program 9. Rybnickie magnesy – emblematyczne miejsca i wydarzenia.
1) Działania promocyjne mające na celu podnoszenie rangi miasta oraz wyróżniających
wydarzeń w Rybniku:
a) promocja Miasta Rybnika podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych, a także poprzez
lokowanie produktu turystycznego w serialu fabularnym „Diagnoza”,
b) budowanie wizerunku miasta w oparciu o systemową promocję wybitnych rybniczan,
c) wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej Miasta Rybnika.
2) Podnoszenie poziomu sportowego zespołów młodzieżowych z Rybnika oraz utalentowanej
młodzieży w sportach indywidualnych poprzez wsparcie finansowe realizacji zadań
publicznych realizowanych przez kluby sportowe, a także stypendia sportowe
i nagrody dla sportowców.
3) Organizacja i współorganizacja cyklicznych wydarzeń biznesowych.
4) Zachowanie i eksponowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi Rybnickiej poprzez działania
popularyzatorskie, muzealne i naukowe.
Program 10. Społeczeństwo obywatelskie Rybnika.
1) Wsparcie sektora pozarządowego poprzez zainicjowanie Centrum Organizacji
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Pozarządowych.
2) Tworzenie mechanizmów i struktur umożliwiających włączanie mieszkańców w proces
zarządzania miastem:
a) budżet obywatelski 2019 (kontynuacja),
b) powołanie Rybnickiej Rady Kobiet jako ciała doradczo-konsultacyjnego,
c) warsztaty partycypacyjne z mieszkańcami w zakresie zagospodarowania części wspólnych
osiedli mieszkaniowych, w tym zabytkowych osiedli patronackich (rewitalizacja).
3) Wspieranie aktywności rybnickich seniorów.
Program 11. Kreatywność i otwartość władz miasta.
1) Wspólne gospodarowanie terenami w strefach stykowych z sąsiednimi gminami (odbudowa
kolei wąskotorowej na linii Paproć-Stodoły wraz z budową przystanku kolejowego oraz akcja
„Wielkie sprzątanie rzeki Rudy”).
2) Realizacja projektów o znaczeniu subregionalnym, regionalnym, ponadregionalnym
i międzynarodowym:
a) Szybka Kolej Rybnik-Wodzisław Śląski: Trójstronne porozumienie oraz umowy pomiędzy
miastami a województwem śląskim, w sprawie organizacji połączeń kolejowych
na odcinku Rybnik-Wodzisław Śląski,
b) odbudowa kolei wąskotorowej na linii Paproć-Stodoły wraz z budową przystanku
kolejowego Rybnik-Stodoły,
c) udział Miasta Rybnika w projekcie „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń
grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego,
d) Strefa Juliusza - projekty: „Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny
w Rybniku” oraz „Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego
nr 1 w Rybniku na cele kulturalne” (RPO WSL),
e) Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”: realizacja projektów pn. „Modernizacja budynków nadszybia
i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele
kulturalne” oraz „Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni
Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności” (RPO WSL),
f) realizacja projektów międzynarodowych: projekt „AIR TRITIA – Jednolite podejście
do systemu zarządzania zanieczyszczeniami powietrza dla funkcjonalnych obszarów
miejskich na obszarze TRITIA” (Program Interreg Europa Środkowa), projekt „ALT/BAU –
Alternative Building Activation Units” (program URBACT III),
g) udział Miasta Rybnika w projekcie pn. „Przestrzeń dla partycypacji” realizowanym przez
Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wraz z Fundacją Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją „Napraw Sobie Miasto”, Pracownią Zrównoważonego
Rozwoju i Związkiem Miast Polskich (PO WER),
h) Industriada 2018 – organizacja Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
wraz z organizacją Finału Industriady na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy.
3) Rozwój funkcji ponadlokalnych i metropolitalnych Rybnika:
a) rozwój funkcji kulturalnych:
 produkcja spektaklu „Drach” w koprodukcji Teatru Śląskiego (Katowice) i Teatru
Ziemi Rybnickiej,
 organizacja wydarzeń takich jak „Hoym Industry Fest”, „Maj, bzy, Rybnik i Ty”,
RYJEK, OFPA,
b) rozwój funkcji sportowych i rekreacyjnych:
 organizacja wydarzeń sportowych o randze krajowej lub międzynarodowej,
 przystąpienie do odbudowy linii kolei wąskotorowej na odcinku Paproć-Stodoły,
c) rozwój funkcji komunikacyjnych i transportowych:
 budowa Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna na terenie Rybnika – budowa
południowej obwodnicy Rybnika umożliwiającej m.in. lepsze połączenie układu
drogowego z autostradą A1,
 uruchomienie nowych połączeń kolejowych przez Koleje Śląskie relacji Rybnik-Wodzisław Śląski,
d) Wprowadzanie innowacji oraz koncepcji smart city – rozwój e-usług:
 rozwój elektronicznych platform komunikacji: rachunki.rybnik.eu,
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udostępnianie danych w czasie rzeczywistym o jakości powietrza (platforma airly.eu),
innowacje społeczne oraz udział Miasta Rybnika w programach i sieciach współpracy
miast,
e) Inne działania – budowanie marki miasta:
 budowa marki miasta poprzez organizację konkursów architektoniczno-urbanistycznych pozwalających uzyskać wysokiej jakości obiekty kubaturowe lub
przestrzeń publiczną,
 aktywny udział reprezentantów Miasta Rybnika w organizacjach samorządowych:
Związku Miast Polskich, Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin
i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą
w Rybniku.
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KARTA INFORMACYJNA Nr 5
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2015 – 2023
2. Okres realizacji
od 17.09.2015 r. do 31.12.2023 r.
3. Cel
Podniesienie funkcjonowania społecznego i zawodowego, integracja społeczna mieszkańców
Niewiadomia, Paruszowca-Piaski, Niedobczyc i Boguszowic Osiedla, w szczególności osób
wymagających pełnego włączenia w życie społeczne oraz podniesienie poziomu aktywności
instytucji lokalnych i ich mieszkańców na rzecz samodzielnego rozwiązywania ważnych
problemów społecznych.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
Program realizowany jest w ramach projektu Alternatywa II wraz z partnerem: Centrum
Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS odpowiedzialnym za reintegrację zawodową jego
uczestników. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W okresie sprawozdawczym Program realizowano poprzez:
1. Zaktualizowanie diagnozy środowiska lokalnego mieszkańców dz. Paruszowiec-Piaski
i Niedobczyce, w celu zaplanowania efektywnych działań w środowisku.
2. Podjęcie współpracy z instytucjami działającymi na terenie w/w dzielnic.
3. Zaplanowanie indywidualnej ścieżki reintegracji, czyli indywidualnego wsparcia dla każdego
uczestnika, w ramach którego istniała możliwość skorzystania z usług: trenera, psychologa,
prawnika, asystenta rodziny bądź skorzystania z instrumentów zawodowo-edukacyjnych.
4. Prowadzenie grupy wsparcia dla uczestników Programu w dz. Paruszowiec-Piaski
(11 osób), Niedobczyce (7 osób).
5. Zorganizowanie warsztatu w zakresie zmiany wizerunku na potrzeby poszukiwania pracy,
organizacja spotkań integracyjnych (wyjazd wspierający rodzinę do Śląskiego Wesołego
Miasteczka „Legendia”, spotkania z kulturą poprzez zorganizowanie „Spotkania z Teatrem”,
spotkań mikołajkowych dla uczestników i otoczenia).
6. Zorganizowanie kursów zawodowych dla 5 osób.
7. Udzielenie pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia - 4 osoby znalazły zatrudnienie, jedna
podjęła staż.
8. Objęcie wsparciem 18 kobiet oraz otoczenia osób wykluczonych społecznie. Koszt zadania
wyniósł 71.091,16 zł.
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KARTA INFORMACYJNA Nr 6
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności dla Kobiet z Miasta Rybnika na lata
2015 – 2023
2. Okres realizacji
od 17.09.2015 r. do 31.12.2023 r.
3. Cel
Podniesienie funkcjonowania społecznego, zawodowego, integracja społeczna bezdomnych
kobiet wymagających pełnego włączenia w życie społeczne.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
Program realizowany jest w ramach projektu Alternatywa II wraz z partnerem: Centrum
Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS odpowiedzialnym za reintegrację zawodową jego
uczestników. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W okresie sprawozdawczym Program realizowano poprzez:
1. Aktualizację Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności (…).
2. Przekazanie mieszkania z zasobu komunalnego miasta na mieszkanie chronione;
przygotowanie dokumentacji technicznej do dokonania prac przystosowawczych.
3. Zaplanowanie indywidualnej ścieżki reintegracji, czyli indywidualnego wsparcia dla każdego
uczestnika, w ramach którego istniała możliwość skorzystania z usług: trenera, psychologa,
prawnika, asystenta rodziny bądź skorzystania z instrumentów zawodowo-edukacyjnych.
4. Udzielenie kompleksowego wsparcia przez pracownika socjalnego poprzez prowadzenie
indywidualnej pracy z uczestnikiem, diagnozę. Przeprowadzono ewaluację zachodzących
zmian oraz wypłacano świadczenia z pomocy społecznej.
5. Działania reintegracji społecznej polegające na stworzeniu grupy wsparcia,
przeprowadzeniu warsztatu aktywizującego przez pracownika socjalnego, warsztatu
z zakresu zmiany wizerunku na potrzeby poszukiwania pracy oraz organizację spotkań
integracyjnych.
6. Zapewnienie miejsca w 2 mieszkaniach chronionych.
7. W roku 2018 w Programie brało udział 12 kobiet i 5 dzieci. Koszt zadania wyniósł
125.803,05 zł.
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KARTA INFORMACYJNA Nr 7
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy razem” dla
Miasta Rybnika na lata 2015 – 2023
2. Okres realizacji
od 17.09.2015 r. do 31.12.2023 r.
3. Cel
Podniesienie funkcjonowania społecznego i zawodowego, integracja społeczna osób
niepełnosprawnych, w szczególności osób wymagających pełnego włączenia w życie
społeczne.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
Program realizowany jest w ramach projektu Alternatywa II wraz z partnerami:
Stowarzyszeniem na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem”
oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS odpowiedzialnym za reintegrację
zawodową jego uczestników. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W okresie sprawozdawczym Program realizowano poprzez:
1. Zaktualizowanie Programu Integracji Społecznej i Zawodowej (…).
2. Przeprowadzenie warsztatów stolarskich, kulinarnych, ceramicznych oraz aktywizujących.
3. Zorganizowanie grupy wsparcia prowadzonej przez pracowników socjalnych i specjalistów
zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników (np. psycholog, dietetyk, rehabilitant).
4. Zaplanowanie indywidualnej ścieżki reintegracji, czyli indywidualnego wsparcia dla każdego
uczestnika, w ramach którego istniała możliwość skorzystania z usług: trenera, psychologa,
prawnika, asystenta rodziny bądź skorzystania z instrumentów zawodowo-edukacyjnych.
5. Udzielenie kompleksowego wsparcia przez pracownika socjalnego poprzez prowadzenie
indywidualnej pracy z uczestnikiem, diagnozę. Przeprowadzono ewaluację zachodzących
zmian oraz wypłacano świadczenia z pomocy społecznej.
6. Udzielenie wsparcia 19 uczestnikom (12 kobietom, 7 mężczyznom) zagrożonym ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym posiadającym umiarkowany lub znaczny stopień
niepełnosprawności. Koszt zadania wyniósł 91.056,96 zł.
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KARTA INFORMACYJNA nr 8
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015 – 2020
2. Okres realizacji
od 01.10.2015 r. do 31.12.2020 r.
3. Cel
Stworzenie podstaw do podjęcia szeroko zakrojonych działań w zakresie ochrony zdrowia
psychicznego, poprzez:
1. promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym,
2. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej
opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku
rodzinnym i społecznym.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
Najważniejsze działania realizowane w 2018 r. w zakresie ochrony zdrowia psychicznego:
1. w ramach celu głównego 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom
psychicznym:
1) 217 podjętych działań dotyczących edukacji w zakresie zdrowia psychicznego
i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (44 realizatorów),
2) 47 podjętych działań dotyczących edukacji rodziców i opiekunów prawnych
w zakresie potrzeb psychicznych dziecka, zaburzeń emocjonalnych i trudności
wychowawczych (23 realizatorów),
3) 60 podjętych działań w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, dotyczącej zwiększenia
umiejętności radzenia sobie ze stresem, podniesienia umiejętności rozwiązywania
konfliktów i sytuacji kryzysowych, rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych,
budowania pozytywnych relacji, profilaktyki uzależnień od alkoholu i substancji
psychoaktywnych (15 realizatorów),
4) 18 podjętych działań w zakresie szkolenia dla wychowawców i nauczycieli
dotyczących interwencji kryzysowej i zapobiegania potencjalnym zagrożeniom,
wynikającym z kryzysu psychologicznego, a także wczesnego rozpoznawania zaburzeń
psychicznych (11 realizatorów),
5) 73 rodziny objęte wsparciem w zakresie edukacji bliskich i opiekunów osób chorujących
psychicznie, a także pracy z rodziną, polegającej na dostarczeniu wiedzy o specyfice
choroby, jak również zapewnieniu bliskim wsparcia, poprzez prowadzenie grup wsparcia
dla rodzin,
6) 28 podjętych działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie wykształcenia postaw
zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji osób z zaburzeniami
psychicznymi,
7) 6.077 udzielonych porad w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu przez
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku oraz Środowiskowy Dom
Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku,
2. w ramach celu głównego 2: Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi
wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki
i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym:
1) zapewniono 206 osobom chorym, będącym w sytuacji kryzysowej pomoc w sytuacjach
uzasadnionych,
2) 123 osobom udzielono pomocy finansowej na kwotę 81.910,40 zł w ramach zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej,
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3) zapewniono ciągłość i dostępność do Środowiskowych Domów Samopomocy
(112 osobom udzielono wsparcia na kwotę 1.748.739,98 zł) i Warsztatów Terapii
Zajęciowej (101 osobom udzielono wsparcia na kwotę 1.659.600 zł),
4) wspierano finansowo samopomocowe projekty służące rozwojowi form oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, m.in. w ramach Programu
współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego – 1 wsparty projekt na kwotę
1.030.275 zł. Ponadto pozyskano środki na doposażenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Rybniku przy ul. Jana Karłowicza 48 w kwocie 4.000 zł,
5) zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze w ich miejscu zamieszkania
– 336.159,50 zł/44 osoby oraz w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle
psychicznie chorych – 1.831.728,08 zł/71 osób,
6) zapewniono zróżnicowane formy aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami
psychicznymi (m.in. VII Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnością).
Raport ewaluacji okresowej za 2018 rok Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta
Rybnika na lata 2015-2020 zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Rybnika pod adresem: https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=59&Id=44433
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KARTA INFORMACYJNA nr 9
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Wieloletni program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020
2. Okres realizacji
od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r.
3. Cel
Zwiększenie zaangażowania podmiotów w rozwój miasta i poprawa jakości życia jego
mieszkańców oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie
współpracy miasta z podmiotami.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
Program realizowany jest poprzez działania wskazywane w corocznych programach
współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przyjmowanymi Uchwałami Rady Miasta
Rybnika. Najważniejsze zrealizowane zadania z 2018 roku wskazano w karcie informacyjnej
nr 26.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2018 rok zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika pod
adresem: https://bip.um.rybnik.eu/docs/um/2019/04/09/file_11514555.pdf
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KARTA INFORMACYJNA Nr 10
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących
w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2016 –
2018
2. Okres realizacji
od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.
3. Cel
Planowanie przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych mających na celu utrzymanie
wymaganej normami jakości wody i oczyszczonych ścieków oraz minimalizacja ryzyka
wystąpienia awarii.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
URZADZENIA WODOCIĄGOWE
Przystąpiono do prac budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej z przyłączami
w wyniku, których łączna długość zrealizowanych na terenie Miasta Rybnika inwestycji
wyniosła 22.895 mb.
Prace prowadzone były na następujących ulicach:
1. Jana Kowalczyka (od Fi 110 do spinki Pod Hałdą) + Pod Hałdą,
2. Gliwicka (od Wyzwolenia do Żużlowej),
3. Przyjaźni (od Żorskiej do Słonecznej),
4. Poligonowa (bloki),
5. Książenicka / Wiosny Ludów / Wiślana etap II (tylko sieć),
6. Bratków - (boczna) / Rudzka,
7. Konwalii, Goździków,
8. Piasta,
9. Nowomiejska 14 – Stanisława Małachowskiego 56D – Spacerowa,
10. Podmiejska 15-17-19 bloki / Mglista / Kuźnicka,
11. Owocowa / KazimierzaTetmajera / Ofiar Terroru,
12. Energetyków,
13. Golejowska,
14. Letnia,
15. Boguszowicka,
16. Popiela, Juliana Tuwima, Św. Józefa – boczna,
17. Mała,
18. Kpt. Leopolda Janiego,
19. Zamkowa.
Opracowano projekty budowlane i uzyskano prawomocne
w następujących ulicach:
1. Harcerska (końcówka),
2. Wyzwolenia,
3. Bagnista,
4. Gabriela Narutowicza / Sportowa / Sokolska (Rybnik / Radlin),
5. Chwałowicka (szyb V),
6. Młyńska (targowisko).

pozwolenia

na

budowę
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URZĄDZENIA KANALIZACYJNE
Zakończono roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej o łącznej długości
1.243 mb wraz z przepompownią ścieków w ul. Rudzkiej, umożliwiającą podłączenie ośrodka
żeglarskiego „Kotwica”.
Opracowano projekty budowlane i uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę dla
następujących inwestycji / modernizacji:
1. modernizacja kanalizacji w ul. Janusza Korczaka,
2. modernizacja kanalizacji w ul. Patriotów / Czwartaków,
3. modernizacja kanalizacji w ul. Rudzkiej / Małej,
4. modernizacja kanalizacji w ul. ks. Jerzego Popiełuszki,
5. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruntowej – etap II.
Łączna długość planowanych inwestycji 2.101 mb.
Całkowite nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2018 wyniosły:
1. sieci wodociągowe – 8.816.154 zł,
2. sieć kanalizacji sanitarnej – 1.952.288 zł.
Inwestycje realizowane są ze środków własnych przedsiębiorstwa.
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KARTA INFORMACYJNA nr 11
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Indywidualny Program Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata 2015 – 2023
2. Okres realizacji
od 17.12.2015 r. do 31.12.2023 r.
3. Cel
Podniesienie funkcjonowania społecznego i zawodowego, integracja społeczna osób
usamodzielnianych z terenu Rybnika, w szczególności osób wymagających pełnego włączenia
w życie społeczne.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
Program realizowany jest w ramach projektu Alternatywa II wraz z partnerem: Centrum
Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS odpowiedzialnym za reintegrację zawodową jego
uczestników. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W okresie sprawozdawczym Program realizowano poprzez:
1. Zaktualizowanie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika (…).
2. Zaplanowanie indywidualnej ścieżki reintegracji, czyli indywidualnego wsparcia dla każdego
uczestnika, w ramach którego istniała możliwość skorzystania z usług: trenera, psychologa,
prawnika, asystenta rodziny bądź skorzystania z instrumentów zawodowo-edukacyjnych.
3. Udzielenie wsparcia animatora osób usamodzielnianych poprzez zapewnienie opiekuna
mieszkań chronionych, wsparcie pracownika socjalnego polegające na prowadzeniu
indywidualnej pracy z uczestnikiem, diagnozie oraz ewaluacji zachodzących zmian.
Wypłacano świadczenia z pomocy społecznej.
4. Działania reintegracji społecznej, czyli spotkania społecznościowe, warsztaty z zakresu
zmiany wizerunku do poszukiwania pracy oraz organizacja spotkań integracyjnych.
5. Zapewnienie miejsca w mieszkaniach chronionych.
6. Udzielenie indywidualnego wsparcia psychologa i psychiatry.
7. Udzielenie wsparcia zawodowego.
8. W roku 2018 w Programie brało udział 8 osób. Koszt zadania wyniósł 8.282,96 zł.
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KARTA INFORMACYJNA nr 12
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016 – 2021
2. Okres realizacji
od 01.01.2016 r. do 31.12.2021 r.
3. Cel
Prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
W sprawozdaniu z realizacji Programu za 2017 rok wyznaczono obszary wymagające
szczególnych działań w 2018 roku, w związku z zaobserwowaniem:
1. wzrostu liczby dzieci krzywdzonych przez rodziców i opiekunów,
2. częstego występowania przemocy w rodzinach wieloproblemowych,
3. wyraźnego powiązania przemocy z uzależnieniami.
Dlatego też w 2018 roku podjęto działania, mające na celu przeszkolenie jak największej liczby
pracowników służb związanych z pomocą rodzinie. Przedstawiono różnym środowiskom
zawodowym ofertę szkoleniową z zakresu przemocy i przeprowadzono szkolenia dla osób
zainteresowanych – pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku (pracowników
socjalnych i asystentów rodziny) i placówek służby zdrowia, działających na terenie Rybnika
(pielęgniarek i lekarzy).
W porozumieniu z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku
podjęto działania, mające na celu skoordynowanie zasad współpracy na rzecz rodzin
dotkniętych przemocą i uzależnieniem.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie za rok 2018 zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Rybnika pod adresem: https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=59&Id=44432
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KARTA INFORMACYJNA nr 13
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Strategia rozwoju sportu w Rybniku do 2020 roku
2. Okres realizacji
od 17.12.2015 r. do 31.12.2020 r.
3. Cel
Zdrowe i aktywne sportowo społeczeństwo oraz promocja Rybnika poprzez sport.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
Zgodnie z przyjętą Strategią (…) celem Miasta Rybnika, w odniesieniu do sportu zawodowego,
powinno być posiadanie przynajmniej jednej dyscypliny sportowej na poziomie najwyższej
klasy rozgrywkowej oraz dwóch na zapleczu najwyższych lig, a także posiadanie – w sportach
indywidualnych – przedstawicieli podczas najważniejszych imprez międzynarodowych
(przynajmniej jeden przedstawiciel na igrzyskach olimpijskich).
Biorąc od uwagę powyższe miasto wspierało głównie w sportach drużynowych: żużel,
siatkówkę mężczyzn, koszykówkę mężczyzn, piłkę nożną mężczyzn, piłkę nożną kobiet,
a w sportach indywidualnych: judo, szermierkę, żeglarstwo, lekkoatletykę. Wsparcie miasta
otrzymały również dyscypliny, które w najbliższej przyszłości mogą stać się jego wizytówką,
a już dziś uczestniczą w ligowych rozgrywkach, a także zajmują się szkoleniem młodzieży.
Ponadto podejmowane były działania mające na celu:
1. zapewnienie rybniczanom uczestnictwa w imprezach sportowych wysokiej rangi
(uczestnictwo rybnickich drużyn w rozgrywkach ekstraklasy i I ligi),
2. wykorzystanie istniejącej bazy (zalew rybnicki, stadion LA),
3. umożliwienie trenowania rybnickiej młodzieży w klubach odpowiednio do tego
przygotowanych,
4. budowanie mody na sport (Akademie Sportowe, imprezy rekreacyjno-sportowe
organizowane przez MOSiR, Rybnicki Informator Sportowo-Rekreacyjny).
Zlecono realizację 37 zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym
22 w trybie otwartego konkursu ofert i 15 w trybie pozakonkursowym na łączną kwotę
424.289,40 zł (kwota uwzględnia zwroty dotacji na dzień 31.12.2018 r.). Podpisano 27 umów
na łączną kwotę 6.012.000 zł na realizację zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym
organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.
12 osobom przyznano nagrody pieniężne za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku na łączną
kwotę 40.000 zł oraz 1 osobie nagrodę za osiągnięcia w działalności sportowej w kwocie
5.000 zł (nagrody za 2018 r. zostaną przyznane w roku bieżącym).
Roczny raport o stanie sportu w Rybniku za 2018 rok zamieszczono w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Rybnika pod adresem:
https://bip.um.rybnik.eu/docs/um/2019/04/11/file_11534962.pdf
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KARTA INFORMACYJNA nr 14
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Program „Rybnik przyjazny Seniorom”
2. Okres realizacji
od 01.02.2016 r. do nadal
3. Cel
Podniesienie poziomu aktywności i zwiększenie dostępności dla seniorów, m.in. w zakresie
usług kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku
osób starszych w społeczeństwie.
4. Najważniejsze zadania/działania zrealizowane w 2018 roku
Zakupiono 2.000 Ogólnopolskich Kart Seniora – Miasto Rybnik (10.000 kart od początku
realizacji programu), z czego wydano 1.700 kart (9.200 od początku realizacji programu). Karty
wydawane były podczas cotygodniowych dyżurów Rybnickiej Rady Seniorów w budynku
urzędu miasta przy ul. Bolesława Chrobrego 2. Podpisano 7 porozumień z partnerami
programu (38 porozumień od początku realizacji programu) dotyczących proponowanych ulg
dla seniorów.
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KARTA INFORMACYJNA Nr 15
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2016 – 2018
2. Okres realizacji
od 10.03.2016 r. do 31.12.2018 r.
3. Cel
Wzmacnianie i rozwój lokalnego systemu pieczy zastępczej.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
Działania wskazane w Programie podejmowane były przez: Urząd Miasta Rybnika, Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rybniku, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Zespół Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku, Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku,
organizacje pozarządowe. W wykonaniu Programu zapewniono pieczę zastępczą dla dzieci
pochodzących z Rybnika, które nie mogły wychowywać się w swoich rodzinach biologicznych.
Dzieci zabezpieczono w różnych formach pieczy zastępczej:
1.
Forma rodzinnej pieczy zastępczej
Liczba dzieci
Ogółem, w tym:
1) rodziny zastępcze spokrewnione
2) rodziny zastępcze niezawodowe
3) rodziny zastępcze zawodowe,
w tym: pełniące funkcję pogotowia rodzinnego
4) rodzinne domy dziecka
5) Rybnickie dzieci przebywające poza Rybnikiem

383
130
58
62
34
53
80

2.
Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej:
1) Dom Dziecka – 36,
2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przystań – 38,
3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie nr 1 – 13,
4) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie nr 2 – 14,
5) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie nr 3 – 13,
6) placówki poza Rybnikiem – 27.
Razem 141.
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KARTA INFORMACYJNA nr 16
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Program wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie
do rehabilitacji na lata 2016 – 2018
2. Okres realizacji
od 21.04.2016 r. do 31.12.2018 r.
3. Cel
Poprawa stanu psychofizycznego osób niepełnosprawnych, zwiększenie ich umiejętności
samoobsługi oraz wykonywania czynności dnia codziennego.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
Działania nastawione były na doskonalenie funkcji ruchowych z pomocą medycyny fizykalnej
oraz ćwiczeń i masażu. Istotnym elementem była również rehabilitacja społeczna, kształtująca
aktywność społeczną i wyrobienie poczucia zaradności oraz bezpieczeństwa adresatów
Programu.
Działania związane z rekrutacją beneficjentów odbywały się w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rybniku na podstawie zgłoszeń osób zainteresowanych, spełniających kryteria określone
w Programie. Ośrodek dokonał weryfikacji osób, opracował listy (w tym listę rezerwową) osób
kwalifikujących się do Programu. Działania rehabilitacyjne odbywały się w CRiR „BUSHIDO”
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku.
Wpłynęło 90 wniosków. Z zabiegów skorzystało 80 osób, zgodnie z założeniami Programu.
Ewaluacja końcowa "Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika
w dostępie do rehabilitacji na lata 2016-2018" zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Rybnika pod adresem:
https://bip.um.rybnik.eu/docs/um/2019/04/11/file_11537435.pdf
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KARTA INFORMACYJNA nr 17
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Program ochrony środowiska dla Miasta Rybnika
2. Okres realizacji
od 01.01.2017 r. do 31.12.2020 r. z uwzględnieniem perspektywy do 2024 r.
3. Cel
Program jest kontynuacją poprzedniego Programu ochrony środowiska dla Miasta Rybnika.
Wytyczone w nim zadania mają w sposób optymalny pomagać kształtować ład przestrzenny,
zgodny z bieżącymi wymogami ochrony środowiska.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
Działania związane z ochroną powietrza, ochroną przed hałasem, ochroną wód
powierzchniowych i podziemnych:
1. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna Etap I. Budowa Regionalnej Drogi RacibórzPszczyna na odcinku przebiegającym przez miasto.
Działania związane z ochroną powietrza:
1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta (I etap). W ramach
etapu działaniami objęto 6 obiektów: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku
ul. Powstańców (kryta pływalnia, budynek JUDO), budynek Zespołu Szkół Technicznych,
budynek SP24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14, budynek byłego Gimnazjum nr 2
(obecnie Zespół Szkół Sportowych), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, budynek byłego
Gimnazjum nr 10 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 4).
Dodatkowo w ramach II etapu wykonano termomodernizację budynku Przedszkola nr 22
oraz Szkoły Podstawowej nr 6.
2. Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sieci
ciepłowniczych lub gazowych:
- ul. Gustawa Morcinka 5, 23, Sportowej 115 oraz Józefa Rymera 42 – termomodernizacja
budynków wcześniej podłączonych do sieci ciepłowniczej,
- ul. Rzeczna 4 i gen. Władysława Andersa 15 – termomodernizacja połączona
z modernizacją systemu grzewczego.
Łączny koszt wykonanych robót 4,75 mln zł.
3. Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie
Miasta Rybnika. Wykonano instalację grzewczą pompy ciepła w budynku Przedszkola nr 22
(dz. Gortatowice).
4. Dotacje do wymiany systemów grzewczych. Rozliczono 509 umów dotacji na łączną kwotę
5,3 mln zł. Najwięcej umów dotyczyło kotłów na paliwo stałe 230 szt. oraz kotłów gazowych
188 szt. Realizowane były inwestycje związane z wykorzystaniem energii odnawialnej
tj. pompy ciepła 71 szt. oraz mikroinstalacje fotowoltaiczne 17 szt. oraz inwestycje
związane z ociepleniem przegród budowlanych budynków jednorodzinnych – 162 szt.
Działania związane z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych:
1. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach zadania
dotacją objęto 17 przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 100.244 zł oraz
1 przepompownię ścieków na kwotę 10.000 zł.
Działania związane z gospodarką odpadami
1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu gminy. Łączny koszt realizacji zadania w 2018 r. – 15.784.886,01 zł.
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2. Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Działanie kierowane zarówno
do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Zrealizowano 5 wniosków
na łączną kwotę udzielonych dotacji 8.394 zł.
3. Zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do mobilnej i darmowej aplikacji Wywozik.
Działania związane z edukacją ekologiczną
1. Finansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej – organizacja „Festiwalu
ekologicznego” (1 dzień). Zadanie kierowane do uczniów klas IV i V organizowane
na rybnickim kampusie w ramach festiwalu nauki. W Programie znalazły się działania
promujące ideę efektywnej segregacji odpadów, w tym:
1) warsztaty kreatywnego wykorzystania odpadów - tworzenie breloków do kluczy, biżuterii,
świeczników z odpadów, ozdabianie bawełnianych toreb symbolami związanymi
z recyklingiem i środowiskiem,
2) zabawa wKOŁO odpadów - zadania i rebusy dotyczące selektywnej zbiórki odpadów - gra
z użyciem koła fortuny,
3) zabawa Eko_zmagania - konkurs łączący promowanie wiedzy nt. selektywnej zbiórki
odpadów z aktywnością ruchową,
4) gry terenowe - w tym m.in. tworzenie EKO-baneru na ekologicznym płótnie, zabawa Mega
Warcaby,
5) próbki recyklingowe - uczestnicy mieli okazję obejrzeć próbki pochodzące z procesu
przetwarzania oraz zapoznać się z cyklem obiegu odpadów - rozdrobnione tworzywa
sztuczne, granulat oraz preformy butelek PET,
6) Laboratorium Trzaskodźwięków - budowanie obiektów grających - warsztaty tworzenia
instrumentów muzycznych z materiałów przeznaczonych do recyklingu (upcycling).
2. Wydruk i rozpowszechnianie wśród mieszkańców ulotek i plakatów na temat segregacji
odpadów. Wydruk i dystrybucja ulotek dotyczących zasad prawidłowego segregowania
odpadów (wkład do „Gazety Rybnickiej”), wydruk plakatów dotyczących segregacji
i naklejek na pojemniki z popiołem.
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KARTA INFORMACYJNA Nr 18
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Program „Duża rodzina”
2. Okres realizacji
od 01.01.2017 do nadal
3. Cel
1.
2.
3.
4.

Wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez ułatwienie dostępu do kultury, rekreacji
i sportu oraz innych dóbr i usług.
Zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
Poprawa warunków życia oraz wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych.
Propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych.

4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
Zapewniono osobom z rodzin wielodzietnych ulgi w jednostkach organizacyjnych Miasta
Rybnika poprzez:
1. skorzystanie ze zniżki na bilety wstępu na obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rybniku,
2. skorzystanie ze zniżki na bilety wstępu na imprezy kulturalne,
3. uzyskanie dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wypłacono 624
dopłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 50.880 zł),
4. uzyskanie ulg na abonament na parkingi miejskie (58 osób),
5. uzyskanie ulg w przejazdach komunikacją miejską.
Wydano 1333 Kart Dużej Rodziny dla 245 rodzin (w całym okresie funkcjonowania Programu
wydano 7956 kart dla 1768 rodzin). Wykaz przedsiębiorców biorących udział w Programie
znajduje się pod linkiem: http://www.pomocspoleczna.rybnik.pl/prywatni-przedsiebiorcybioracy-udzial-w-programie,m,83,85.
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KARTA INFORMACYJNA nr 19
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Polityka Społeczna Miasta Rybnika 2023+
2. Okres realizacji
od 17.12.2016 r. do 31.12.2023 r.
3. Cele
Misja: Rybnik miastem szans
Pola strategiczne:
A. Stwarzamy w Rybniku bogatsze pole szans,
B. Rybnickie enklawy ożywienia społecznego,
C. Rybnik dobrym miejscem zamieszkania,
D. Rybnik miastem zdrowego stylu życia,
E. Rybnik wzorcem polityki społecznej.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
Cel strategiczny A.1 Wzbogacać pole dostępnych szans osobistej samorealizacji
Program A.1.1: „Dobry początek” – program kluczowy.
Zlecano realizację zadań publicznych aktywizujących dzieci i młodzież. Powierzono
organizacjom pozarządowym prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
Program A.1.2: Żywe uczestnictwo mieszkańców Rybnika w kulturze.
Inicjowano, promowano i wspierano inicjatywy lokalnych środowisk twórczych, osób
i organizacji np. parafii, rad dzielnic czy nieformalnych grup. Realizacja zadań odbywała się
m.in. poprzez dofinansowanie zadań w obszarze: kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego. Wspierano lokalnych twórców poprzez współfinansowanie wydawnictw
fonograficznych. Organizowano otwarte konkursy, w trakcie których uczestnicy mogli
zaprezentować amatorską twórczość. Instytucje kultury stwarzały mieszkańcom okazję
do zaprezentowania potencjału twórczego.
Program A.1.3: Samorealizacja przez sport amatorski i aktywność fizyczną.
Zlecono realizację zadań publicznych w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej. Mieszkańcy brali udział w licznych imprezach sportowo-rekreacyjnych
organizowanych przez MOSiR. Działania miały na celu wciągnięcie w aktywność fizyczną
wszystkich mieszkańców, również tych, którzy dotychczas wycofywali się z czynnego
uczestnictwa w sporcie (seniorzy). Stworzono mieszkańcom okazję do poprawy zdrowia
i kondycji fizycznej, przeżycia satysfakcji z amatorskich sukcesów drużynowych, bądź
z indywidualnych osiągnięć w wybranej dziedzinie aktywności fizycznej.
Cel strategiczny A.2 Dostarczać pracy dającej utrzymanie i satysfakcję
Program A.2.1: Zatrudnienie godziwej jakości.
Działania doradcze (indywidualne i grupowe) skierowane do osób zagrożonych
zakwalifikowaniem do III profilu pomocy (osoby długotrwale bezrobotne) oraz rokujących
zmianę profilu z III na II (osoby wymagające wzmocnionego wsparcia) i powrót na rynek pracy.
Działaniami objęto 380 osób. Miały one na celu ułatwienie osobom długotrwale bezrobotnym
powrócić na rynek pracy. Po przeprowadzonych działaniach duża grupa osób zmieniła profil
z III na II, a część z nich (169 osób) w efekcie podjęła pracę. Zakończenie realizacji programu
specjalnego „Wielki powrót rodziców na rynek pracy”, skierowanego do osób, dla których
ustalony został III profil pomocy, a które wychowują dziecko do 6 roku życia. Na bieżąco
dokonywano przeglądu ofert zatrudnienia, skierowanych do osób, dla których ustalono III profil
pomocy.
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Program A.2.2: Korzystne społecznie zamówienia publiczne.
Stosowano zapisy odnoszące się do wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących określone czynności związane z realizacją zamówień publicznych.
Program A.2.3: Ekonomia społeczna – ważna część rybnickiego rynku pracy.
Zlecono prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych wyspecjalizowanej organizacji
pozarządowej. COP udzielało doradztwa dla zakładających lub rozważających założenie
podmiotu ekonomii społecznej, zapewniało wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń, dostępu
do informacji oraz wsparcie techniczne w postaci zaplecza lokalowego, udostępniania sprzętu
podmiotom.
Cel strategiczny A.3. Budować rybnickie poczucie tożsamości i dumy
Program A.3.1: Rybnicka tożsamość – kampania edukacyjna.
Zorganizowano: konkurs prac dzieci uczestniczących w wizytach studyjnych „Konkurs
z Rewitkiem”, konferencję służącą podsumowaniu działań podejmowanych w ramach edukacji
regionalnej. Sporządzono raport roczny z przebiegu edukacji regionalnej.
Program A.3.2: Nasz Rybnik – artystyczny dialog z tożsamością miasta.
Podejmowano działania, których celem było budowanie kulturalnej tożsamości i wspólnoty
miasta. Promowano i wspierano projekty artystyczne, podejmujące dialog z historyczną oraz
współczesną tożsamością Rybnika. Wspierano wydawnictwa, wystawy, plenery malarskie
i fotograficzne, których tematem był Rybnik i jego dziedzictwo kulturowe. Ważnym elementem
budowania tożsamości Rybnika jest Górnośląska Nagroda Literacka „Juliusz”, która doskonale
łączy przeszłość z teraźniejszością.
Cele strategiczne B.1. – B.5. (działania rewitalizacyjne w wybranych dzielnicach miasta).
Realizowano Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2015-2023 (patrz
karta informacyjna nr 5). Pozyskano środki na realizację projektu „reWITA” w ramach RPO
WSL 2014-2020 wraz z partnerami, tj. CRIS i Stowarzyszeniem „17-tka”. Realizowano projekt
„Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”.
Cel strategiczny B.1. Przerwać spiralę problemów w Paruszowcu-Piaskach
Liczba zajęć indywidualnych i grupowych, warsztatów, poradnictwa specjalistycznego – 83.
Cel strategiczny B.3 Ożywić Niewiadom
Liczba zajęć indywidualnych i grupowych, warsztatów, poradnictwa specjalistycznego – 65.
Liczba inicjatyw lokalnych – 15.
Cel strategiczny B.4 Przywrócić spójność społeczną w Śródmieściu
Liczba zajęć indywidualnych i grupowych, warsztatów, poradnictwa specjalistycznego – 95.
Liczba inicjatyw lokalnych – 16.
Cel strategiczny B.5 Zaktywizować Niedobczyce i Chwałowice
Niedobczyce:
Liczba zajęć indywidualnych i grupowych, warsztatów, poradnictwa specjalistycznego – 127.
Liczba inicjatyw lokalnych – 19.
Chwałowice:
Liczba zajęć indywidualnych i grupowych, warsztatów, poradnictwa specjalistycznego – 53.
Liczba inicjatyw lokalnych – 15.
Cel strategiczny C.1 Mieszkania dla rybniczan
Program C.1.1: Nowa rybnicka polityki mieszkaniowa.
Realizowano zasady wynikające z Polityki Mieszkaniowej Miasta Rybnika 2023+, przyjętej
uchwałą nr 516/XXXIII/2017 Rady Miasta Rybnika z 30 marca 2017 r.
Program C.1.2: Rybnicki program zamiany mieszkań.
Stworzono system zamian lokali, którego zasady działania szczegółowo uregulowano
w Wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem
tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnika na lata 2019-2023.
Program C.1.3: Zasób mieszkań o specjalnym przeznaczeniu.
Przeznaczono dwa lokale na utworzenie mieszkań chronionych (mieszkanie wspomagane dla
kobiet z dziećmi w ramach projektu Alternatywa II oraz mieszkanie treningowe dla osób
chorych psychicznie z programu „Za życiem”), na które pozyskano środki zewnętrzne.
Cel strategiczny C.2 Wesprzeć rybnicką rodzinę w jej zadaniach opiekuńczych
Program C.2.1: Rybnicki program działań na rzecz rodziny i dziecka.
Realizacja projektu „Rybnicka Akademia Rodziny” przez Stowarzyszenie „17-tka”,
Stowarzyszenie „Razem”, Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Serduchowo” oraz Ośrodek
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Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał
wsparcia w postaci asystentury (10 asystentów rodziny).
Program C.2.2: Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku – patrz karta
informacyjna nr 15.
Program C.2.3: Program „Rybnik przyjazny Seniorom”– patrz karta informacyjna nr 14.
Cel strategiczny C.3 Włączyć społecznie i wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami
i ich rodziny
Program C.3.1: Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz działań
na rzecz osób przewlekle chorych.
Rada Miasta Rybnika przyjęła Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla
Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020 (par nr 21). Podjęto działania mające na celu utworzenie
w Rybniku hospicjum stacjonarnego dla osób chorych na nieuleczalne choroby.
Program C.3.2: Rybnickie Centrum na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Odbywały się posiedzenia Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia Rybnickiego
Centrum na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Cel strategiczny C.4. Dość przemocy domowej!
Program C.4.1: Rybnicki program przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony jej
ofiar.
Realizowano wsparcie dla ofiar przemocy domowej zgodnie z programem (patrz
karta informacyjna nr 12).
Cel strategiczny D.1 Wdrożyć w Rybniku właściwą promocję zdrowia i profilaktykę
Program D.1.1: Program promocji i profilaktyki zdrowia mieszkańców Rybnika.
Zlecano realizację zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Rybnika
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok” (patrz karta informacyjna nr 26). Realizowano działania wynikające
z Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie
do rehabilitacji na lata 2016-2018 (patrz karta informacyjna nr 16).
Program D.1.2: Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata
2015-2020.
Działania realizowano zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej nr 8.
Cel strategiczny D.2 Ograniczyć w Rybniku szkodliwe używanie alkoholu
Program D.2.1: Rybnicki ramowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych
Cel strategiczny D.3 Ograniczyć w Rybniku używanie narkotyków
Program D.3.1: Rybnicki program przeciwdziałania narkomanii
Działania w ramach programów D.2.1 i D.3.1 realizowano zgodnie z Miejskim Programem
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok, przyjętym
Uchwałą Nr 666/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. (patrz
karta informacyjna nr 28).
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KARTA INFORMACYJNA nr 20
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Rybnika
2. Okres realizacji
od 16.02.2017 r. do 2035 r.
3. Cel
Cele planu:
A1 - Emisja dwutlenku węgla ze środków transportu będzie spadać i nie przekroczy wartości
151 380,3 Mg CO 2 /rok.
A2 - Emisja hałasu z komunikacji, w obszarach objętych uspokojeniem ruchu nie przekroczy
wartości 65 dB.
B1 - Miasto, w którym udział komunikacji rowerowej w ruchu miejskim wynosi minimum 15%.
B2 - Zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu ze
skutkiem śmiertelnym do zera.
B3 - Powiązanie dzielnic i śródmieścia oraz miasta z sąsiednimi terenami - regionem
i aglomeracją poprzez integrację podsystemów: rowerowego, autobusowego i kolejowego.
C1 - Zwiększenie dostępności terenów zieleni dla ruchu niezmotoryzowanego.
D1 - Ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego w śródmieściu.
D2 - Ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego w dzielnicach.
D3 - Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej dla pieszych, w tym osób
o ograniczonej mobilności.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
W Planie przewidziano różne typy zadań, różne perspektywy czasowe, a także zestaw
wskaźników.
Narzędzia inwestycyjne
Perspektywa pięcioletnia
I.1. Rewitalizacja obszaru Śródmieścia
Wykonano projekty zmiany organizacji ruchu drogowego w ścisłym centrum miasta.
I.2. Budowa głównych tras rowerowych
Wybudowano nowe odcinki drogi rowerowej w ciągu ul. Raciborskiej, podniesiono standard
nawierzchni na już istniejących odcinkach oraz oświetlono trasę rowerową na całym
jej przebiegu. Dodatkowo w sposób przewidziany w tzw. standardach rowerowych dokonano
zmiany oznakowania i organizacji ruchu. Pod koniec 2018 roku zawarto umowę na budowę
drogi rowerowej wzdłuż ul. Żorskiej z terminem wykonania na koniec sierpnia 2019 roku.
I.3. Bezpieczny rower w centrum miasta
Przystąpiono do realizacji nowoczesnych parkingów rowerowych, wyposażonych w wiaty
i zamykane boksy w trzech lokalizacjach, w tym dwie w bezpośredniej bliskości śródmieścia.
Zainstalowano też 35 wiat rowerowych.
I.4. System roweru publicznego w Rybniku
Działanie zostało zrealizowane. Uruchomiono sieć rowerów publicznych obejmującą
80 pojazdów. W 2018 roku dokonano 3.334 wypożyczeń.
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I.5. Węzły przesiadkowe w rejonie stacji kolejowych i najważniejszych przystanków
komunikacji zbiorowej wraz z parkingami typu „Parkuj i jedź” (Park&Ride), „Pocałuj
i jedź” (Kiss&Ride) oraz „Zostaw rower i jedź” (Bike&Ride), a także dojazdowymi trasami
rowerowymi
Realizowane węzły przesiadkowe mają zagwarantowany dostęp do infrastruktury dróg
i tras rowerowych. Równocześnie rozpoczęto procedury inwestycyjne: ogłoszenie przetargu,
rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umów z wykonawcami – dla trzech węzłów
przesiadkowych:
przy
dworcu
kolejowym,
przy
dworcu
komunikacji
miejskiej
ul. Budowlanych 6 oraz w rejonie przystanku kolejowego Rybnik-Paruszowiec.
I.6. Wprowadzenie stref uspokojonego ruchu (Tempo 30 lub strefa zamieszkania)
na obszarze wszystkich dzielnic, zawierających usprawnienia dla ruchu pieszego
i ograniczenia tonażowe
W porozumieniu z Radami Dzielnic oraz przy ścisłej współpracy wykonywano zmiany
w organizacji ruchu w zakresie wprowadzenia stref zamieszkania oraz stref ograniczonej
prędkości.
Perspektywa dziesięcioletnia
I.7. Wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu w Śródmieściu
Wykonano koncepcję zmian organizacji ruchu drogowego dla obszaru Śródmieścia. Efektem
zmian jest poprawa warunków ruchu rowerowego poprzez wyznaczenie kontrapasów, ulic
z dopuszczonym kontraruchem oraz oznaczeń rowerowych w ramach ulic. Zwiększyło się także
bezpieczeństwo ruchu rowerowego.
I.8. Przystanek kolejowy Rybnik Nowiny
Zadanie inwestycyjne pozostaje w gestii PKP Polskie Linie Kolejowe SA – zarządcy
infrastruktury kolejowej. Inwestycja jest zależna także od organizatora przewozów kolejowych.
W wyniku ustaleń okołoinwestycyjnych planuje się pozostawienie rezerwy pod budowę peronów
w trakcie prac modernizacyjnych na linii 173.
Perspektywa piętnastoletnia
I.9. Śródmieście dostępne, ale nieprzejezdne
Wykonano zmianę organizacji ruchu w ciągu ulic Chrobrego i Miejskiej, co jest przejawem
stopniowego, ewolucyjnego podejścia do realizacji przedmiotowego zadania. Także
wyznaczenie kontrapasa rowerowego w ciągu ulicy Brudnioka wspiera realizację tego zadania.
Narzędzia administracyjne
Perspektywa pięcioletnia
A.1. Opracowanie standardów pieszych
W 2018 roku nie były realizowane działania w tym zakresie.
A.2. Zmiany i integracja taryfowa
Wprowadzony został bilet umożliwiający korzystanie z pociągów i autobusów komunikacji
miejskiej – we współpracy z Urzędem Miasta Wodzisław Śląski oraz Kolejami Śląskimi.
A.3. Zmiana polityki przestrzennej dla obszaru Śródmieścia
Przystąpienie do budowy parkingu wielopoziomowego na ul. gen. Józefa Hallera, co miało za
zadanie uporządkowanie parkowania w Śródmieściu, co przełoży się na większy ład
przestrzenny.
A.4. Poprawa efektywności funkcjonowania komunikacji miejskiej
W ramach działania podjęto szereg inicjatyw poprawiających komunikację miejską,
tj. rozszerzenie kursowania linii 48 w godzinach nocnych, uzupełnienie komunikacji
w gminach Jejkowice, Gaszowice, Lyski, uruchomienie komunikacji w gminie Świerklany
w dni wolne od pracy, dodatkowe bezpośrednie połączenia do kąpieliska „Pniowiec”
w okresie letnim z największych dzielnic mieszkaniowych.

36/57

Perspektywa dziesięcioletnia
A.5. Podniesienie komfortu podróży autobusową komunikacją miejską i wymiana taboru
Wprowadzono do ruchu 5 nowych autobusów wyposażonych w napędy spełniające normę
Euro-6 oraz w systemy informacji pasażerskiej.
A.6. Rozwój Systemu Informacji Pasażerskiej
Na bieżąco utrzymywano istniejące systemy informacji pasażerskiej. Dodatkowo zgłoszono
do akceleratora przedsiębiorczości ideę narzędzia informatycznego, wspomagającego
zarządzanie transportem publicznym.
A.7. Program indywidualizacji transportu zbiorowego
Z uwagi na perspektywę czasową w 2018 roku nie były podejmowane działania w zakresie
indywidualizacji transportu zbiorowego.
Perspektywa piętnastoletnia
A.8. Integracja oferty wszystkich organizatorów w skali aglomeracji
Podjętym działaniem, który już w chwili obecnej wpisuje się w realizację tego zadania jest
doposażenie systemów informatycznych autobusów, co umożliwia migrację danych pomiędzy
różnymi systemami poszczególnych organizatorów. Istotnie trzeba zaznaczyć, że realizacja tego
punktu jest uzależniona też od uwarunkowań zewnętrznych.
Narzędzia promocyjne
Perspektywa pięcioletnia
P.1. Działania edukacyjne w zakresie poprawy świadomości funkcjonowania transportu
Działania w tym obszarze były prowadzone intensywnie w trakcie dni cechujących się
zwiększonym stężeniem zanieczyszczeń powietrza. Podczas akcji promocyjno-edukacyjnych
przekazywane były informacje na temat znaczenia ruchu samochodowego jako generatora
zanieczyszczeń.
P.2. Promocja dojazdu na rowerze do szkół i szkolnego carpoolingu
Rowerowy maj 2018: wzięło udział 2023 uczniów, zrealizowano 46.330 dojazdów.
P.3. Promocja zrównoważonej mobilności
Promocja za pomocą lokalnych środków masowego przekazu.
Perspektywa dziesięcioletnia
P.4. Promocja dojazdu na rowerze i komunikacją miejską oraz carpoolingu
w dojazdach do zakładów produkcyjnych
Z uwagi na perspektywę czasową w 2018 roku nie były podejmowane działania w zakresie
indywidualizacji transportu zbiorowego.
Perspektywa piętnastoletnia
P.8. Wsparcie w tworzeniu dedykowanych planów mobilności.
Z uwagi na perspektywę czasową w 2018 roku nie były podejmowane działania w zakresie
indywidualizacji transportu zbiorowego.
Realizacja celów w 2018 roku:
Cel A1 - Emisja dwutlenku węgla ze środków transportu będzie spadać i nie przekroczy
wartości 151 380,3 Mg CO 2 /rok.
Z uwagi na trwającą rzeczową realizację Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna i węzłów
przesiadkowych nie osiągnięto jeszcze w/w celu.
Cel A2 - Emisja hałasu z komunikacji w obszarach objętych uspokojeniem ruchu
nie przekroczy wartości 65 dB.
Stosowanie technologii cichych asfaltów, ograniczenie ruchu pojazdów w strefie Śródmiejskiej
poprzez likwidację miejsc parkingowych, wprowadzenie tzw. cichego transportu jakim jest ruch
rowerowy powoduje obniżenie emisji hałasu do środowiska. Wyniki badań akustycznych
zawarto w mapie akustycznej.
Cel B1 - Miasto, w którym udział komunikacji rowerowej w ruchu miejskim wynosi minimum
15%. Z uwagi na trwającą rozbudowę układu rowerowego nie osiągnięto jeszcze w/w celu.
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Cel B2 - Zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu
ze skutkiem śmiertelnym do zera.
W 2018 r. cel osiągnięto - brak zdarzeń.
Cel B3 - Powiązanie dzielnic i Śródmieścia oraz miasta z sąsiednimi terenami - regionem
i aglomeracją - poprzez integrację podsystemów: rowerowego, autobusowego i kolejowego.
Wprowadzenie biletu zintegrowanego umożliwia realizację przemieszczeń multimodalnych
(autobus-kolej) z upustem cenowym. Doposażenie systemów informatycznych autobusów oraz
zaplecza teleinformatycznego, wykonane w 2018 roku, daje możliwość integracji
z innymi organizatorami komunikacji miejskiej.
Cel C1 - Zwiększenie dostępności terenów zieleni dla ruchu niezmotoryzowanego.
W ramach realizacji działań wynikających z zakresu czynności rozpoczęto procedury projektowe
zmierzające do zaprojektowania nowych szlaków komunikacji rowerowej w południowych
i północnych dzielnicach Rybnika.
Cel D1 - Ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego w Śródmieściu.
W roku 2018 wdrożono zmiany w organizacji ruchu drogowego polegające na wyznaczeniu
pasów dla rowerów, kontrapasów oraz skrzyżowań uwzględniających ruch rowerowy.
Cel D2 - Ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego w dzielnicach.
W 2018 roku na wnioski Rad Dzielnic, mieszkańców oraz z inicjatywy własnej wprowadzono
szereg zmian organizacyjnych mających na celu ograniczenie prędkości oraz ruchu
niezwiązanego z potrzebami lokalnych społeczności.
Cel D3 - Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej dla pieszych, w tym osób
o ograniczonej mobilności.
Poprzez doraźne działania związane ze zmianą nawierzchni jezdni czy chodników
dostosowywana jest infrastruktura do potrzeb, np. osób niepełnosprawnych.
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KARTA INFORMACYJNA nr 21
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata
2017 – 2020
2. Okres realizacji
od 16.02.2017 r. do 31.12.2020 r.
3. Cel
Cel strategiczny:
Optymalne zaspokojenie potrzeb życiowych środowiska osób niepełnosprawnych i przewlekle
chorych w Rybniku, poprzez wsparcie tych osób i ich rodzin/opiekunów.
Cele główne:
1. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych
oraz ich rodzin/opiekunów.
2. Wyrównanie szans edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
3. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
4. Zapobieganie niepełnosprawności.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
Najważniejsze działania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych dla Miasta Rybnika:
1. miasto kontynuowało udział w projekcie pn. „Śląskie bez barier”, realizowanym
na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ścisłej współpracy
z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie
Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” z Katowic, z którym podpisało
porozumienie. W ramach działań projektowych w Rybniku prowadzony był audyt
dostępności dla osób niepełnosprawnych wylosowanych budynków miejskich,
2. w ramach likwidacji barier architektonicznych dostosowano 8 placówek oświatowych oraz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku (zmodyfikowano podjazd dla osób
niepełnosprawnych do zewnętrznej toalety na boisku w Boguszowicach),
3. oznakowano wewnętrznie i zewnętrznie 8 obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych
(różne niepełnosprawności),
4. wykonano 43 inwestycje drogowe, w tym: remonty i budowa nowych chodników, remonty
nawierzchni ulic, budowa lub przebudowa skrzyżowań oraz sygnalizacji świetlnych,
5. wyznaczono 39 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
6. przystosowano 3 mieszkania wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
do potrzeb osób niepełnosprawnych,
7. zlikwidowano 45 indywidualnych barier architektonicznych i technicznych (dofinansowanie
ze środków PFRON),
8. przeszkolono 153 pracowników jednostek organizacyjnych miasta i Urzędu Miasta
Rybnika, podnoszących wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji z osobami
niepełnosprawnymi oraz ich obsługi, a także w zakresie postanowień Konwencji ONZ
o prawach osób niepełnosprawnych,
9. przeszkolono 11 kierowców środków komunikacji miejskiej z zakresu potrzeb i pomocy
osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
10. dostosowano 3 strony internetowe do możliwości osób niepełnosprawnych,
11. zlikwidowano 20 indywidualnych barier w komunikowaniu się,
12. przeprowadzono 29 działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałania ich dyskryminacji,
13. nagłośniono 24 zdarzenia dotyczące tematyki niepełnosprawności,
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14. 2.746 uczniów rybnickich placówek oświatowych wzięło udział w działaniach kształtujących
właściwy stosunek do osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
15. podjęto 65 działań w zakresie upowszechniania wolontariatu, ukierunkowanego
na pomoc osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i ich rodzinom/opiekunom,
a także angażowania osób niepełnosprawnych jako wolontariuszy,
16. podjęto 17 działań z zakresu organizacji m.in. szkoleń, zajęć, konferencji, grup wsparcia
dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
17. wsparto 14 działań z zakresu działalności artystycznej i kulturalnej osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
18. wsparto 8 inicjatyw z zakresu wspierania szkolenia sportowego osób niepełnosprawnych,
19. zorganizowano 78 przedsięwzięć zwiększających uczestnictwo osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym, w tym dofinansowano zorganizowanie III Rybnickich Dni Integracji,
20. świadczono usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne osobom niepełnosprawnym
(realizatorzy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny
dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku, Stowarzyszenie Amazonek „ODNOWA” w Rybniku,
Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM SEZAM w Gliwicach, Fundacja „Superfundacja”
w Rybniku, Fundacja PGE Energia Ciepła w Rybniku),
21. wsparto 112 osób niepełnosprawnych w zakresie zapewnienia rehabilitacji społecznej
w środowiskowych domach samopomocy,
22. udzielono wsparcia 181 osobom w zakresie rehabilitacji psychiatrycznej oraz wsparcia
psychologicznego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, pojawiających się w związku
z niepełnosprawnością lub chorobą,
23. objęto wsparciem 813 osób w procesie rehabilitacji społecznej poprzez udzielanie
dofinansowań ze środków PFRON,
24. realizowano usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych,
25. podjęto 5 działań na rzecz osób autystycznych,
26. podjęto 3 działania wspierające otoczenie osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
27. udostępniono na preferencyjnych warunkach 3 lokale wchodzące w skład zasobu Miasta
Rybnika organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz osób niepełnosprawnych,
28. podejmowano działania w zakresie wyrównania szans edukacyjnych niepełnosprawnych
dzieci i młodzieży (wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, pomoc specjalistyczna,
wsparcie kadry pedagogicznej, wspieranie rodziców niepełnosprawnych dzieci,
doposażono 25 placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne, sprzęt i urządzenia
poprawiające codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz usprawniające
proces dydaktyczny uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizacja zajęć
rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
– zajęciami objęto 449 osób, realizowano 6 projektów edukacyjnych, uwzględniających
specjalne potrzeby dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności),
29. prowadzono działania w zakresie zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych
(m.in. zajęcia warsztatowe aktywizujące ww. osoby, Targi Pracy dla Osób
z Niepełnosprawnościami, 10 osób objęto szkoleniami, poradnictwo zawodowe
indywidualne – wsparcie 66 osób),
30. w ramach Spółdzielni Socjalnej „Z IKRĄ” z siedzibą w Rybniku, której współzałożycielem
jest Miasto Rybnik, uruchomiono od kwietnia 2018 r. Bistro z Ikrą,
31. podejmowano również działania w zakresie zapobiegania niepełnosprawności
(6 działań na rzecz poszerzenia wiedzy mieszkańców w zakresie przyczyn
niepełnosprawności oraz na rzecz zdrowego stylu życia, a także 6 działań nakierowanych
na zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych i podnoszenie ich jakości).
Raport z ewaluacji okresowej za 2018 rok Programu działań na rzecz osób
z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017-2020 zamieszczono w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika pod adresem:
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=59&Id=44453
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KARTA INFORMACYJNA Nr 22
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Rybnika
na lata 2017 – 2023
2. Okres realizacji
od 16.03.2017 r. do 31.12.2023 r.
3. Cel
Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez promocję zatrudnienia, przedsiębiorczości i aktywizację
zawodową mieszkańców Miasta Rybnika
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
1. Objęcie działaniami aktywizującymi osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu
zwiększenia ich mobilności zawodowej na rynku pracy:
1) objęcie usługą poradnictwa zawodowego 2.352 osoby,
2) wydanie 5.645 skierowań do pracodawców (do pracy stałej, na staże, na prace społecznie
użyteczne),
3) zorganizowanie 83 giełd pracy, 3 jarmarków ofert pracy oraz 2 targów pracy, podczas których
oferowano łącznie 2.963 wolnych miejsc pracy,
4) przyjęcie i realizacja 5.014 ofert pracy,
5) pozyskanie dodatkowych środków na realizację 4 projektów unijnych, w których udział wzięły
844 osoby bezrobotne.
2. Zapewnienie odpowiedniej skuteczności zatrudnieniowej z wykorzystaniem instrumentów
rynku pracy:
1) objęcie instrumentami i usługami rynku pracy 832 rybniczan (w tym m.in.: 317 osób stażami,
150 pracami społecznie użytecznymi, 94 szkoleniami, 83 pracami interwencyjnymi oraz
innymi),
2) organizacja wydarzeń promujących usługi Powiatowego Urzędu Pracy takich jak Rybnickie
Dni Kariery, Rybnickie Dni Przedsiębiorczości, spotkania: z pracodawcami promujące
Krajowy Fundusz Szkoleniowy, dotyczące zatrudniania cudzoziemców, związane
z bezpiecznymi wyjazdami do pracy za granicę oraz ogólnopolska konferencja – „Poradnictwo
zawodowe XXI w.”.
3. Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
1) dofinansowanie samozatrudnienia 111 mieszkańców Rybnika,
2) doposażenie 35 nowoutworzonych miejsc pracy,
3) współorganizacja wydarzeń promujących postawy przedsiębiorcze: Rybnickie Dni
Przedsiębiorczości oraz „Rybnik dla biznesu”.
4. Popularyzacja kształcenia ustawicznego i wspieranie rozwoju kształcenia zgodnego
z potrzebami rynku pracy:
1) podniesienie, zmiana lub uaktualnienie kwalifikacji zawodowych 102 osób bezrobotnych
i poszukujących pracy,
2) wsparcie kształcenia ustawicznego 469 pracodawców i ich pracowników ze środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
5. Rozwój współpracy i partnerstwa w obszarze lokalnego rynku pracy: organizacja i udział
w spotkaniach partnerskich z licznymi podmiotami rynku pracy.
Raport za 2018 rok z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy na lata 2017-2023 zamieszczono na stronie:
http://rybnik.praca.gov.pl/documents/2125940/8910399/RAPORT%202018%20%20Program%20Promocji%20Zatrudnienia%20oraz%20Aktywizacji%20Lokalnego%20Rynku%
20Pracy/3fa9fd93-4027-408a-a31b-e6b3d5d47d92?t=1549630759232
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KARTA INFORMACYJNA Nr 23
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Polityka Mieszkaniowa Miasta Rybnika 2023+
2. Okres realizacji
od 30.3.2017 r. do 31.12.2023 r.
3. Cel
Wypracowanie instrumentów prowadzących do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
rybniczan, którzy w sposób samodzielny nie mogą zaspokoić własnych potrzeb pierwszego
rzędu.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
1. Zwiększenie liczby lokali zasobu komunalnego:
1) w 2018 r. powstało 26 mieszkań komunalnych zlokalizowanych w budynku położonym
w Rybniku przy ul. Borki 37c,
2) trwały prace związane z budową budynku wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Wincentego
Kadłubka – przygotowany został plac budowy oraz wykonano roboty gruntowe w tym
poziom zerowy budynku,
3) w październiku 2018 r. podpisano umowę z firmą PROFIL na wykonanie projektów
wykonawczych wraz ze specyfikacjami odbioru robót budowlanych i kosztorysami
inwestorskimi dla budowy dwóch budynków wielorodzinnych, położonych w Rybniku przy
ul. Kolejowej (w każdym z budynków zlokalizowanych będzie po 16 mieszkań),
4) w grudniu 2018 r. podpisano umowę z firmą Goldman & White Line na opracowanie projektu
budynku senioralnego, położonego w Rybniku przy ul. 3 Maja, w którym zlokalizowane będą
mieszkania chronione (19), mieszkania komunalne (40) i lokale użytkowe na wynajem,
5) w grudniu 2018 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w sprawie
przebudowy budynku położonego w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 13; zakłada się,
iż w budynku zostanie zlokalizowanych od 6 do 8 mieszkań; zakłada się również wykonanie
budynku w technologii modułowej.
2. Budynki stanowiące wyłączną własność gminy zostały spisane i skategoryzowane w pięć
grup określających ich stan techniczny; na tej podstawie opracowywany będzie corocznie
plan remontów wraz z harmonogramem realizacji robót remontowych.
Ocena stanu technicznego
Zły
5%

Nieodpowiedni
15%

Średni
51%

Zadowalający
19%

Dobry
10%

3. Rozwiązano problem z budynkami wytyczonymi po obrysie, czyli położonymi na działce
niespełniającej cech działki budowlanej zgodnie z treścią ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Prowadzone są postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości
przyległej do nieruchomości zabudowanej, budynkiem wielorodzinnym przy ul.: Rudzkiej 21,
gen. Zygmunta Janke-Waltera 6, Pawła Cierpioła 3.
4. Realizowano program restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017 – 2020 (patrz
karta informacyjna nr 30).
5. Rada Miasta Rybnika upoważniła prezydenta miasta do wyznaczania kolejnych budynków,
w których prowadzona będzie sprzedaż mieszkań. W związku z powyższym prezydent
miasta wyznaczył 10 budynków, w których prowadzona będzie sprzedaż lokali mieszkalnych
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(przy ul.: gen. Władysława Andersa 8, Wojciecha Bogusławskiego 11 i 22, Poligonowa 13,
15, 17, Gliwicka 50 oraz dr. Józefa Rostka 2, Wojciecha Korfantego 4 i 4a).
6. Prowadzono aktywną sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych
celem wyjścia Miasta Rybnika ze wspólnot mieszkaniowych, aby nie ponosić dodatkowych
kosztów – racjonalna sprzedaż. Liczba lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot
mieszkaniowych sprzedanych najemcom: 80.
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KARTA INFORMACYJNA Nr 24
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rybnika na lata
2016 – 2032
2. Okres realizacji
od 27.4.2017 r. do 31.12.2032 r.
3. Cel
Usunięcie i unieszkodliwienie maksymalnie dużej ilości wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta Rybnika. Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych
kontaktem z włóknami azbestu. Likwidacja szkodliwego oddziaływania na środowisko.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
Zgodnie z założeniami zrealizowano następujące zadania:
Realizacja Programu objęła:
1. Przewidziana kwota na dofinansowanie do usuwania azbestu – 40.000 zł.
2. Zawarto 7 umów na dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest.
Udzielono dotacji 5 podmiotom (dwie umowy nie zostały zrealizowane) na łączną kwotę
8.394 zł.
3. Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości
zinwentaryzowanej w 2018 r. wyniosła 0,62%.
4. Ogółem nakłady poniesione przez mieszkańców na usunięcie odpadów zawierających
azbest wyniosły 20.667,06 zł.
5. Rozpoczęto
przygotowania
do
pozyskania
środków
w
ramach
projektu
pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne
wykorzystanie zasobów, działanie 5.2. Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2.
Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. Projektu Kompleksowe
unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest) – formuła grantowa.
6. Podjęto działania informacyjne i edukacyjne z zakresu usuwania azbestu. W grudniu
2018 r. zorganizowano spotkanie z mieszkańcami dotyczące nowych możliwości udzielenia
dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. W przedmiotowym zakresie
ukazały się informacje na stronach internetowych Urzędu oraz lokalnej prasie – Gazeta
Rybnicka.
7. Aktualizowana jest baza danych azbestowych.
8. Na terenie Miasta Rybnika nie odnotowano istnienia dzikich składowisk odpadów
zawierających azbest.
Sprawozdanie z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta Rybnika na lata 2016 – 2032 zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Rybnika pod adresem:
https://bip.um.rybnik.eu/docs/um/2019/04/02/file_11466153.pdf
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KARTA INFORMACYJNA Nr 25
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata
2018 – 2020 będących w posiadaniu HYDROINSTAL Sp. z o.o.
2. Okres realizacji
od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
3. Cel
Planowanie przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych mających na celu utrzymanie
wymaganej normami jakości wody i oczyszczonych ścieków oraz minimalizacja ryzyka
wystąpienia awarii.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
Na 2018 r. zaplanowano następujące przedsięwzięcia:
1) Wymianę z częściową modernizacją sieci wodociągowej przy ul. Oskara Kolberga
w Rybniku (długości 60 mb rurociągu zasilającego).
2) Modernizację odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. Węglowej (długość 100 mb).
Wyżej wymienione przedsięwzięcia nie zostały zrealizowane z uwagi na przesunięcie środków
ok. 50.000 zł na przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody. Zmian dokonano z uwagi
na częste rozbieżności stanów odczytów kontrolnych zużycia wody, straty sprzedaży wody
oraz awarie urządzeń. Nakłady na przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody wyniosły
76.100,06 zł i w całości sfinansowane były ze środków własnych przedsiębiorstwa.
Niezrealizowane zamierzenia wykonane zostaną w terminie późniejszym.
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KARTA INFORMACYJNA nr 26
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Program współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
2. Okres realizacji
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3. Cel
1. Cel główny Programu: Zwiększenie zaangażowania podmiotów w rozwój miasta i poprawa
jakości życia mieszkańców Rybnika oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
2. Cele szczegółowe Programu:
1) realizowanie zadań publicznych w sferze pożytku publicznego w oparciu o przyjęte zasady
współpracy,
2) doskonalenie systemu wymiany informacji pomiędzy miastem a podmiotami,
3) podniesienie jakości składanych ofert oraz realizacji zleconych zadań,
4) zwiększenie aktywności podmiotów na rzecz pełniejszego zaspokajania potrzeb lokalnej
społeczności,
5) umacnianie w świadomości społeczności lokalnej poczucia odpowiedzialności za otoczenie
oraz zachodzące w nim zmiany,
6) wzmacnianie potencjału podmiotów oraz budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy
i informacji,
7) promowanie i upowszechnianie inicjatywy lokalnej, rozumianej jako forma współpracy
miasta z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz
lokalnej społeczności,
8) kooperacyjne
rozwiązywanie
problemów
poprzez
nawiązywanie
partnerstw
międzysektorowych i ich wzmacnianie,
9) wdrożenie przez miasto innowacyjnego rozwiązania, polegającego na zlecaniu realizacji
zadań publicznych w formie regrantingu,
10) zaangażowanie podmiotów w proces wypracowania modelu współpracy miasta
z podmiotami.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
Liczba ogłoszonych konkursów: 22, w tym:
OBSZAR

KWOTA UDZIELONEJ DOTACJI
zgodnie z treścią Zarządzeń Prezydenta
Miasta Rybnika
W TRYBIE
KONKURSOWYM

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej
Wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
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W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

LICZBA
ZAWARTYCH
UMÓW

182.177,64 zł

-

1

1.909.000,00 zł

-

6

82.870,00 zł

-

8

270.000,00 zł

4.991,00 zł

9

1.797.296,00 zł

-

340.000,00 zł

90.000,00 zł

14
37

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność
lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa przyrodniczego
Działalność na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym
w pkt 1-32a
Działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego
Turystyka i krajoznawstwo
Działalność na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego
Promocja i organizacja wolontariatu
Działalność na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
Zadania realizowane w oparciu o ustawę
o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.
RAZEM

465.000,00 zł

92.320,00 zł

27

50.000,00 zł

-

4

350.000,00 zł

49.983,00 zł

30

60.000,00 zł

-

1

30.000,00 zł

-

1

-

28.000,00 zł

7

-

9.750,00 zł

2

-

10.000,00 zł

1

-

10.000,00 zł

3

-

58.200,00 zł
(bez umowy
rozwiązanej)

8
(bez umowy
rozwiązanej)

5.992.000,00 zł

-

26

11.528.343,64

353.244,00 zł

185

Złożona została 1 oferta z własnej inicjatywy na zadanie realizowane w oparciu o ustawę
o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (zawarto umowę na kwotę 20.000,00 zł) – tworzenie
warunków w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.
Na podstawie umów wieloletnich (zawartych w 2017 roku) przekazano dotacje na następujące
zadania:
Obszar
ratownictwo i ochrona ludności
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy
ul. Jana Karłowicza 48
- Rybnik reWITA
RAZEM

Kwota
30.000,00 zł

1.030.275,00 zł
717.434,43 zł
1.777.709,43 zł

Łącznie rozdysponowano: 13.679.297,07 zł
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2018 rok zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika pod
adresem:
https://bip.um.rybnik.eu/docs/um/2019/04/09/file_11514555.pdf
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KARTA INFORMACYJNA Nr 27
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika do roku 2020
2. Okres realizacji
od 14.12.2017 r. do 31.12.2020 r.
3. Cel
Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji (obszarów zdegradowanych) ze stanu kryzysowego
oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
W dokumencie wskazano podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Do działań,
dla których realizację wskazano na 2018 r. należą:
1. Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”
w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności.
Uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (kwota dotacji: 5,36 mln zł).
2. Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie
Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku.
Uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (kwota dotacji: 4,43 mln zł).
Wyłoniono wykonawcę projektu koncepcyjnego wystawy; ogłoszono przetarg
nieograniczony na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
3. Zagospodarowanie otoczenia Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku na potrzeby
lokalnej społeczności.
Trwały przygotowania do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
4. Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych na terenie osiedla Gustawa Morcinka
w Rybniku-Niewiadomiu.
Opracowano koncepcję zagospodarowania w formule partycypacyjnej tj. z udziałem
mieszkańców.
5. Program wzmocnienia potencjału społecznego społeczności z terenu osiedla
Gustawa Morcinka w Rybniku-Niewiadomiu.
Realizacja w 2019 r.
6. Przedsiębiorstwo Społeczne na „Ignacu” – działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej w subregionie zachodnim województwa śląskiego.
Brak realizacji ze względu na brak podmiotów zainteresowanych prowadzeniem takiej
działalności.
7. Adaptacja zabytkowego pawilonu Oddziału dermatologii dawnego Szpitala
Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny.
Rozpoczęto prace budowlane.
8. Modernizacja zabytkowego pawilonu „Juliusz” dawnego Szpitala Miejskiego nr 1
w Rybniku.
Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE, zlecono opracowanie projektu
wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi
wystaw stałych, a także zlecono opracowanie projektu instalacji technicznych dla budynku.
9. Modernizacja zabytkowego pawilonu „Rafał” dawnego Szpitala Miejskiego
nr 1 w Rybniku.
Uzyskano o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (kwota dotacji: 5,5 mln zł).
Zlecono opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji
instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych, a także zlecono opracowanie projektu
instalacji technicznych dla budynku.
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10. Modernizacja zabytkowego budynku byłej kaplicy przyszpitalnej dawnego Szpitala
Miejskiego nr 1 w Rybniku.
Inwestor prywatny – działania niezależne od miasta. Wykonano remont pokrycia
dachowego i częściowe orynnowanie budynku. Prace wykonano z funduszy Marszałka
Województwa Śląskiego.
11. Ośrodek wsparcia terapeutycznego i psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży (oddział
dzienny terapeutyczny) oraz leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych
i alkoholu dla młodzieży w Rybniku.
Projekt realizowany przez podmiot zewnętrzny. Uzyskano dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej (kwota dotacji: 0,75 mln zł). Przeprowadzono rekrutację uczestników
i rozpoczęto realizację terapii grupowych oraz organizację indywidualnych spotkań
diagnostycznych.
12. Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji.
W ramach projektu opracowano analizę społeczno-gospodarczą oraz mieszkaniową,
wykonano 8 koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania części
wspólnych terenów mieszkalnych w formule partycypacyjnej. Organizacje pozarządowe
prowadziły działania z mieszkańcami w 5 dzielnicach Rybnika. Przygotowano pomoce
dydaktyczne na potrzeby lekcji edukacji regionalnej, zorganizowano wizyty studyjne dla
uczniów.
13. ALTERNATYWA – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Realizowano następujące Programy w ramach projektu: Program Aktywności Lokalnej,
Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy razem”,
Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności, Klub Integracji Społecznej,
Indywidualny Program Usamodzielnienia dla Miasta Rybnika na lata 2015 – 2023.
14. Ośrodek Społecznej Aktywności.
Ośrodek nie powstał, projekt złożony przez organizację pozarządową nie otrzymał
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
15. Utworzenie Centrum Usług Społecznych wraz z mieszkaniami socjalnymi
i chronionymi w budynku przy ul. Przemysłowej.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji
budynków na ul. Przemysłowej. Z uwagi na to, iż wpłynęła tylko 1 oferta o wartości
znacząco przekraczającej środki zabezpieczone na to zadanie przetarg unieważniono.
Ponownie procedury zamówień publicznych w 2019 roku.
16. „Czyste ciepło” – Termomodernizacja oraz przyłączenie budynków mieszkalnych
wielorodzinnych do sieci ciepłowniczych lub gazowych oraz rozwój infrastruktury
umożliwiającej likwidację niskiej emisji.
Zgłoszono do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 3 wnioski obejmujące
termomodernizacje i wymianę źródła ciepła w 35 budynkach wielorodzinnych w dzielnicy
Boguszowice Osiedle.
17. Program Aktywności Społecznej w Boguszowicach.
Działania na wszystkich obszarach rewitalizacji zaplanowano w ramach jednego, dużego
projektu pn. reWITA – realizacja w 2019 r.
18. Klub Integracji Społecznej „SR”.
Przeprowadzono działania dotyczące wsparcia osób przez asystenta rodziny, prowadzono
również cyklicznie zajęcia w Klubie, w tym doradztwo, przygotowanie zawodowe, kursy
zawodowe.
19. Rybnicki Bank Drugiej Ręki.
Bank prowadzony był przez Stowarzyszenie 17-tka, udzielił rzeczowego wsparcia
350 odbiorcom, zarówno osobom indywidualnym, jak również całym rodzinom znajdującym
się w kryzysie lub trudnej sytuacji materialnej.
20. Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych w Rybniku.
Prowadzono prace w zakresie wyznaczania i budowy dróg rowerowych. Rozpoczęto prace
dotyczące budowy centrów przesiadkowych przy Dworcu Komunikacji Miejskiej oraz
w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.
21. Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego na obszarze rewitalizacji. Zadanie
realizowane było przez dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „17-tka”
i Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Wspierania Dzieci i Młodzieży „Uskrzydleni”.
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Wsparciem objęto ponad 400 wychowanków. Działania tych organizacji miały na celu
rozwój samodzielności, odpowiedzialności i wzrost samooceny dzieci objętych wsparciem,
w celu zminimalizowania problemów oraz wyrównania szans edukacyjnych
i rozwojowych podopiecznych. Do podstawowych usług wsparcia należały: codzienna
opieka nad wychowankami, wsparcie edukacyjne w formie indywidualnej lub warsztatowej,
wsparcie psychologa, wsparcie żywieniowe, jak również realizowany był cykl zajęć
animacyjnych oraz wycieczek.
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KARTA INFORMACYJNA nr 28
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
na 2018 rok
2. Okres realizacji
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3. Cel
Cele operacyjne w obszarze Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
1. ograniczenie szkód zdrowotnych, wynikających ze spożywania alkoholu,
2. zmniejszenie dostępności i zmiana struktury spożywanego alkoholu,
3. ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym,
4. ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież,
5. ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy
rodzinom,
6. ograniczenie przypadków naruszeń prawa w związku z alkoholem.
Cele operacyjne w obszarze Profilaktyki i rozwiązywania problemów, związanych
z używaniem narkotyków:
1. zmniejszenie popytu na narkotyki,
2. poprawa jakości życia osób, używających narkotyków szkodliwie i osób uzależnionych,
3. badania i monitoring problemu narkotyków i narkomanii.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
1. Działania określone w Programie realizowane były przez: Wydział Polityki Społecznej oraz
Biuro Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Rybnika, Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Rybniku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, Ośrodek
Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku, Zespół Obsługi Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Rybniku, Dom Dziecka w Rybniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Rybniku, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku, podmioty lecznicze,
placówki oświatowe, Straż Miejską w Rybniku, Komendę Miejską Policji w Rybniku oraz
organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
2. Łączna wysokość środków finansowych, zaplanowanych w budżecie gminy na realizację
Programu - 3.150.000 zł.
3. Łączna wysokość środków finansowych, uzyskanych przez gminę z tytułu rocznych opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 3.168.409,24 zł.
4. Wysokość
środków
finansowych
wykorzystanych
na
realizację
Programu
- 2.865.795,06 zł.
5. Nie przekroczono ustalonej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie
z uchwałą nr 755/XLVIII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Miasta Rybnika. Przeprowadzono 98 kontroli placówek handlowych w zakresie
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych.
6. Zlecono opracowanie Diagnozy skali problemów alkoholowych oraz związanych
z używaniem pozostałych substancji psychoaktywnych na terenie Miasta Rybnika (wydatek
w kwocie 3.890 zł).
7. Zawarto 6 umów z biegłymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, którzy wydali
128 opinii lekarza psychiatry oraz psychologa lub specjalisty psychoterapii uzależnień
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w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Rybniku, co stanowiło wydatek w kwocie 38.399,96 zł.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Rybnika pod adresem:
https://bip.um.rybnik.eu/docs/um/2019/04/10/file_11523258.pdf
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KARTA INFORMACYJNA Nr 29
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. w latach 2018 – 2022

i

kanalizacyjnych

będących

2. Okres realizacji
od 01.01.2018 r. do 31.12.2022 r.
3. Cel
Planowanie przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych mających na celu utrzymanie
wymaganych normami oczyszczonych ścieków, zakładowej kompostowni oraz minimalizacja
ryzyka wystąpienia awarii.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
Na 2018 r. zaplanowano i zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1. zakup rozdrabniacza odpadów,
2. zakup wagi samochodowej,
3. zakup ciągnika rolniczego,
4. zakup przerzucarki traktorowej,
5. zakup zestawu przenośników taśmowych,
6. zakup hal tunelowych,
7. remont sieci kanalizacyjnej (kolektory zbiorcze doprowadzające ścieki do oczyszczalni),
8. zakup i montaż urządzeń AKP (Automatycznej Kontroli Parametrów),
9. rozbudowa stacji transformatorowej i rozdzielni SN/NN.
Nakłady inwestycyjne wyniosły 3.770 tys. zł.
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KARTA INFORMACYJNA nr 30
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Program restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika obowiązujący w latach 2017 – 2020
2. Okres realizacji
od 08.03.2018 r. do 30.06.2020 r.
3. Cel
1. Uzyskanie większych wpływów do budżetu miasta z tytułu zaległych opłat.
2. Mobilizowanie do terminowego wnoszenia opłat za korzystanie z lokalu.
3. Pomoc osobom zajmującym lokale i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej w utrzymaniu dotychczas zajmowanych lokali.
4. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego.
5. Zapobieganie eksmisji i bezdomności.
6. Umacnianie rodziny i jej zdolności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych.
7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
8. Zwiększenie racjonalności gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
1. Do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku wpłynęło 205 wniosków osób
zainteresowanych, z czego 186 wniosków zweryfikowano pozytywnie. Zawarto 186
porozumień w tym:
1) 169 porozumień w sprawie restrukturyzacji 70% zadłużenia,
2) 17 porozumień w sprawie restrukturyzacji 50% zadłużenia.
2. Całkowity prognozowany wpływ z tytułu abolicji to 990.946,75 zł. Do budżetu gminy z tytułu
abolicji wpłynęło 485.116,49 zł, co stanowi prawie 50% prognozowanego wpływu.
3. W zakresie mobilizowania do terminowego wnoszenia opłat za korzystanie z lokalu
stwierdzono, że blisko 75% najemców/lokatorów zasobu mieszkaniowego miasta biorących
udział w Programie restrukturyzacji zadłużenia spełniło warunek terminowego wnoszenia
opłat za lokal (blisko 75% spośród 158 osób).
4. W kwestii zapobiegania eksmisji i bezdomności zauważono, iż spośród 158
najemców/lokatorów zasobu mieszkaniowego miasta 46 osób, z chwilą przystąpienia
do Programu nie posiadało już tytułu prawnego do lokalu, w tym stosunku do 30-tu
orzeczony został już wyrok eksmisji, jednak w 75% (spośród 30) przypadków, w związku
z realizacją warunków Programu nastąpiła mobilizacja i osoby te terminowo regulowały
bieżące opłaty, a tym samym działania eksmisyjne nie były kontynuowane.
5. W zakresie umacniania rodziny i jej zdolności do samodzielnego pokonywania trudności
życiowych odnotowano sytuacje, w których w realizację warunków Programu
zaangażowani zostali członkowie rodziny, których zadłużenie nie obciążało albo obciążało
jedynie w części.
6. W stosunku do 90 osób objętych Programem prowadzona była egzekucja komornicza.
W związku z udziałem w Programie zawieszono 90 postępowań, z czego 2, w związku
z całkowitą spłatą zadłużenia zostały umorzone, a 81 postępowań pozostawało na dzień
31.12.2018 r. w zawieszeniu.
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KARTA INFORMACYJNA Nr 31
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na 2018 r.
2. Okres realizacji
od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3. Cel
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Rybnika poprzez:
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3. wyłapywanie bezdomnych zwierząt,
4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku,
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6. usypianie ślepych miotów,
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
W ramach realizacji Programu:
1. Zapewniono 57 zwierzętom (psom) miejsce w schronisku. Roczny koszt wyniósł
402.240 zł.
2. Poniesiono koszt dokarmiania kotów wolno żyjących, który wyniósł 6.822,14 zł. Koszty
kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących wyniosły 15.740 zł.
3. Wyłapano 222 psy.
4. Obligatoryjnej sterylizacji i kastracji w schronisku poddano 90 zwierząt (psów).
5. Do adopcji przekazano 147 zwierząt (psów).
6. Uśpieniu poddano 14 ślepych miotów.
7. Poniesiono koszt odławiania i zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim w wysokości
1.000 zł.
8. Poniesiono koszt opieki weterynaryjnej obejmującej zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt
wolno żyjących (leśnych) w wysokości 5.534,50 zł.
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KARTA INFORMACYJNA Nr 32
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Plan zaopatrzenia w ciepło dla Miasta Rybnika w zakresie źródła zasilającego miejski system
ciepłowniczy
2. Okres realizacji
od 19.04.2018 r. do 31.08.2022 r.
3. Cel
Zapewnienie nieprzerwanej dostawy ciepła dla odbiorców z Rybnika przyłączonych do miejskiej
sieci ciepłowniczej.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
1. Powołana została grupa robocza do realizacji zapisów „Porozumienia dot. współpracy dla
zapewnienia ciągłości zasilania w ciepło systemowe Miasta Rybnika” (załącznik nr 1 do
„Planu zaopatrzenia w ciepło…”) składająca się z przedstawicieli: Miasta Rybnika, PGNiG
Termika Energetyka Przemysłowa S.A., PGE Energia Ciepła S.A. oraz Polskiej Grupy
Górniczej S.A.
2. Uzyskano od przedsiębiorstw: PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., PGE Energia
Ciepła S.A. oraz Polskiej Grupy Górniczej S.A. zgody korporacyjne na uruchomienie/realizację projektów związanych z zapewnieniem nieprzerwanej dostawy ciepła dla
odbiorców Rybnika przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.
3. Trwały prace projektowe przebudowy istniejącego odcinka magistrali ciepłowniczej oraz
nowego odcinka magistrali ciepłowniczej w kierunku Elektrowni Rybnik. Kolejnymi etapami
będzie uzyskanie wszelkich pozwoleń i zgód na realizację oraz realizacja już opracowanych
projektów tj. przebudowa istniejącego odcinka magistrali oraz budowa nowego odcinka.
Za tę część prac odpowiada PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
4. Prowadzono prace projektowe związane z zabudową nowej stacji ciepłowniczej (członu
ciepłowniczego) w Elektrowni Rybnik przez PGE Energia Ciepła S.A. Projekt uwzględnia
również potrzeby systemu ciepłowniczego dzielnicy Rybnicka Kuźnia.
5. Wpłynął wniosek PGE Energia Ciepła S.A. do PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa
S.A. o wydanie warunków technicznych przyłączenia.
6. Prowadzono uzgodnienia PGE Energia Ciepła S.A. z NFOŚiGW w sprawie ustalenia
warunków dofinansowania projektu.
7. Prowadzono działania związane z modernizacją EC Chwałowice dla zapewnienia
bezpieczeństwa dostaw ciepła dla dzielnicy Chwałowice.
8. Wszystkie inwestycje (przebudowa istniejącego i budowa nowego odcinka magistrali
ciepłowniczej, budowa członu ciepłowniczego w Elektrowni Rybnik, modernizacja
EC Chwałowice) muszą być zakończone przed sezonem grzewczym 2022/2023.
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KARTA INFORMACYJNA nr 33
1. Nazwa polityki/programu/strategii
Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Rybnika
2. Okres realizacji
od 1.01.2018 r. do 31.12.2023 r.
3. Cel
Dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego na terenach, na których nastąpiły
przekroczenia obowiązujących norm. Cel ten realizowany jest przez zarządców źródeł hałasu
oraz organy wydające decyzje administracyjne i akty prawa miejscowego mające wpływ na
klimat akustyczny miasta.
4. Najważniejsze zadania/działania realizowane w 2018 roku
Działania przewidziane w harmonogramie Programu zmierzające do przywrócenia
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w ramach celu krótkoterminowego redukcji
poziomu hałasu drogowego obejmują 16 obszarów związanych z głównymi ciągami
komunikacyjnymi w mieście. Realizowane są w zdecydowanej mierze poprzez egzekwowanie
ograniczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów samochodowych oraz egzekwowanie kontroli
ruchu pojazdów ciężkich na poszczególnych drogach.
Na bieżąco realizowane są działania zachowawcze dla hałasu drogowego polegające
na kontrolach stanu technicznego dróg oraz bieżącym utrzymaniu, a także uzupełnianiu pasa
zieleni.
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2. Sprawozdanie
z realizacji
Miasta

WYKAZ UCHWAŁ RADY MIASTA RYBNIKA PODJĘTYCH W 2018 ROKU
WRAZ Z INFORMACJĄ O ICH WYKONANIU WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R.
(wszystkie uchwały zostały podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika)
Numer
uchwały

Dotyczy

Sposób realizacji uchwały

676/XLIV/2018

Zmian w budżecie

dokonano zmian w odpowiednich planach
finansowych

677/XLIV/2018

Zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta Rybnika

dokonano odpowiednich zmian
w wieloletniej prognozie finansowej

678/XLIV/2018

Zmiany uchwały nr
466/XXX/2017 Rady Miasta
Rybnika z dnia 12 stycznia
2017 r. w sprawie zasad
nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 494 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
stosowano w sprawach dot. nabywania
na rzecz Miasta prawa użytkowania
wieczystego, udziału w nieruchomości
oraz lokalu

679/XLIV/2018

Oddania nieruchomości
w najem

zawarto umowę najmu

680/XLIV/2018

Zmiany Uchwały Rady Miasta
Rybnika Nr 268/XVI/2015
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania członków
Rady Muzeum

zwołano posiedzenie Rady Muzeum

681/XLIV/2018

Rozwiązania Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 13
w Rybniku

rozwiązano placówkę oświatową
z dniem 31 sierpnia 2018 r.
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682/XLIV/2018

Zamiaru zmiany siedziby
Szkoły Podstawowej nr 15
im. Ks. Prałata Konrada
Szwedy w Rybniku

powiadomiono rodziców uczniów
uczęszczających do wskazanej placówki
oświatowej
o zamiarze zmiany siedziby oraz
uzyskano pozytywną opinię Śląskiego
Kuratora Oświaty,
uchwałą nr 743/XLVII/2018 Rady Miasta
Rybnika dokonano zmiany siedziby
placówki oświatowej

683/XLIV/2018

Ustalenia czasu bezpłatnego
nauczania, wychowania
i opieki oraz wysokości opłat
za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych
przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto
Rybnik

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 495 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
zastosowano przy określaniu wysokości
opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego

Określenia kryteriów wraz
z liczbą punktów oraz
określenia dokumentów
potwierdzających te kryteria
w drugim etapie postępowania
684/XLIV/2018 rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym
jest Miasto Rybnik

685/XLIV/2018
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Określenia kryteriów wraz
z liczbą punktów oraz
określenia dokumentów
potwierdzających te kryteria
postępowania rekrutacyjnego
do publicznych szkół
podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest
Miasto Rybnik

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 496 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
zastosowano w trakcie naboru do
przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 497 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego; zastosowano
w trakcie naboru do szkół podstawowych
na rok szkolny 2018/2019

Zmiany uchwały
nr 728/XLVIII/2014 Rady
Miasta Rybnika z dnia 23 lipca
2014 r. w sprawie regulaminu
publikacja w Dzienniku Urzędowym
ustalającego kryteria i tryb
Województwa Śląskiego
przyznawania nagród
(poz. 498 z 2018 r.)
686/XLIV/2018
Prezydenta Miasta i nagród
- akt prawa miejscowego; zastosowano
Dyrektora Szkoły nauczycielom
przy przyznawaniu nagród Prezydenta
i dyrektorom placówek
Miasta Rybnika i nagród dyrektora szkoły
oświatowych prowadzonych
przez Miasto Rybnik w ramach
specjalnego funduszu nagród

687/XLIV/2018

Ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji
z budżetu miasta dla szkół
niepublicznych
o uprawnieniach szkół
publicznych, dla
niepublicznych przedszkoli,
placówek niepublicznych oraz
dla szkół, przedszkoli
i placówek publicznych nie
będących jednostkami
budżetowymi, prowadzonych
przez osoby prawne bądź
fizyczne oraz zasad kontroli
prawidłowości pobrania
i wykorzystania udzielonej
dotacji

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 499 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
zastosowano przy udzielaniu, rozliczaniu
i kontroli dotacji
z budżetu miasta przekazywanych
określonym podmiotom

688/XLIV/2018

Podziału środków na
dofinansowanie form
doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2018

przekazano do placówek oświatowych
i stosowano do wykonania planów
wydatków tych placówek w zakresie
doskonalenia zawodowego

689/XLIV/2018

Przyjęcia "Planu rozwoju
i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata
2019-2022" będących w
posiadaniu Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rybniku.

przekazano do realizacji do PWiK
Sp. z o.o. w Rybniku; realizacja w 2019
roku i latach następnych

690/XLIV/2018

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
Zmiany uchwały w sprawie
(poz. 500 z 2018 r.)
Regulaminu utrzymania
- akt prawa miejscowego;
czystości i porządku na terenie
dostosowano opisy pojemników
Miasta Rybnika
z przeznaczeniem na odpady ulegające
biodegradacji
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691/XLV/2018

Zmiany uchwały w sprawie
zaciągnięcia
długoterminowego kredytu
w Europejskim Banku
Inwestycyjnym

skorygowano wysokość transz kredytu
z EBI w poszczególnych latach;
ogólna kwota kredytu pozostała
bez zmian.

692/XLV/2018

Zmian w budżecie Miasta
Rybnika na 2018 rok

dokonano zmian w odpowiednich planach
finansowych

693/XLV/2018

Zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta Rybnika

dokonano odpowiednich zmian
w wieloletniej prognozie finansowej

694/XLV/2018

Wyrażenia poparcia dla działań
Prezydenta Miasta Rybnika
zlecono organizację i przeprowadzenie
zmierzających do budowy
konkursu na opracowanie koncepcji
hospicjum stacjonarnego
architektoniczno-urbanistycznej hospicjum
na działkach numer 1289/53
stacjonarnego przy ulicy Barbórki
i 3225/51, należących do
w Rybniku-Niedobczycach
Gminy Rybnik, położonych
przy ulicy Barbórki w Rybniku

695/XLV/2018

z programu skorzystało 17 osób
(dwa mieszkania chronione). Realizacja
programu odbywa się ( wraz z partnerem
Zmiany Uchwały Rady Miasta
CRIS) w ramach projektu Alternatywa II.
Rybnika Nr 174/XII/2015,
Udzielone formy wsparcia: grupy
w sprawie Przyjęcia
wsparcia, praca socjalna, indywidualne
Indywidualnego Programu
wsparcie specjalistów, kursy zawodowe,
Wychodzenia z Bezdomności
wsparcie doradcy zawodowego i trenera
dla Kobiet z Miasta Rybnika na
pracy, zapewnienie miejsca w mieszkaniu
lata 2015-2023
chronionym;
opis realizacji programu znajduje się
w załączniku nr 1, karta informacyjna Nr 6

696/XLV/2018

z programu skorzystało 19 osób.
Realizacja programu odbywa się
Zmiany Uchwały Rady Miasta
(wraz z partnerami Stowarzyszenie
Rybnika Nr 175/XII/2015 z dnia
Razem i CRIS) w ramach projektu
17 września 2015 r., w sprawie
Alternatywa II. Udzielone formy wsparcia:
Przyjęcia Programu Integracji
grupy wsparcia, praca socjalna, udział
Społecznej
w warsztatach ceramicznych, kulinarnych,
i Zawodowej Osób
stolarskich, indywidualne wsparcie
Niepełnosprawnych
specjalistów, kursy zawodowe, wsparcie
„Jesteśmy Razem” dla Miasta
doradcy zawodowego i trenera pracy
Rybnika na lata 2015-2023
opis realizacji programu znajduje się
w załączniku nr 1, karta informacyjna Nr 7
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697/XLV/2018

z programu skorzystało 18 osób.
Udzielone formy wsparcia: grupy
Zmiany Uchwały Rady Miasta
wsparcia, praca socjalna, indywidualne
Rybnika Nr 173/XII/2015,
wsparcie specjalistów, kursy zawodowe,
w sprawie Przyjęcia Programu
wsparcie doradcy zawodowego
Aktywności Lokalnej dla Miasta
i trenera pracy;
Rybnika na lata 2015–2023
opis realizacji programu znajduje się
w załączniku nr 1, karta informacyjna Nr 5

698/XLV/2018

Zmiany Uchwały Rady Miasta
Rybnika Nr 271/XVI/2015
z dnia 17 grudnia 2015 r.,
w sprawie Przyjęcia
Indywidualnego Programu
Usamodzielnienia dla Miasta
Rybnika na lata 2015-2023

z programu skorzystało 8 osób
przebywających w mieszkaniach
usamodzielnienia. Realizacja programu
odbywa się (wraz z partnerem CRIS)
w ramach projektu Alternatywa II.
Udzielone formy wsparcia: praca
socjalna, indywidualne wsparcie
specjalistów, kursy zawodowe, wsparcie
doradcy zawodowego
i trenera pracy, wsparcie animatora osób
usamodzielnianych.
opis realizacji programu znajduje się
w załączniku nr 1,
karta informacyjna Nr 11

699/XLV/2018

Nadanie statutu Ośrodkowi
Leczniczo-Rehabilitacyjnemu
dla Dzieci Niepełnosprawnych
Ruchowo i Umysłowo
im. Jana Pawła II w Rybniku

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 1083 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego

700/XLV/2018

Zmiany uchwały
nr 666/XLIII/2017 Rady Miasta
Rybnika z dnia 14 grudnia
2017 r. w sprawie przyjęcia
„Miejskiego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na
2018 rok”

realizowano zadania z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii oraz
w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
opis realizacji programu znajduje się
w załączniku nr 1,
karta informacyjna Nr 28
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701/XLV/2018

Przyjęcia „Programu
restrukturyzacji zadłużenia
osób korzystających
z lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu
Miasta Rybnika obowiązujący
w latach 2017 – 2020”

w ramach programu złożono 205
wniosków (183 wnioski dot.
restrukturyzacji 70% zadłużenia,22
wnioski dot. restrukturyzacji 50%
zadłużenia) i zawarto 186 porozumień
(169 porozumień w sprawie
restrukturyzacji 70% zadłużenia,
17 porozumień w sprawie restrukturyzacji
50% zadłużenia);
opis realizacji programu znajduje się
w załączniku nr 1,
karta informacyjna Nr 30.

702/XLV/2018

Zmiany uchwały
nr 550/XXXVIII/2017 Rady
Miasta Rybnika z dnia 22
czerwca 2017 r. w sprawie
utworzenia Miejskiego Żłobka
w Rybniku

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 1085 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
dokonano zmiany nazwy i adresu
placówki,
wprowadzono w życie przepisy
dot. całorocznego naboru do tej placówki

703/XLV/2018

704/XLV/2018

705/XLV/2018
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publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
Wysokości stawek opłat za
(poz. 1086 z 2018 r.)
zajęcie pasa drogowego dróg
- akt prawa miejscowego;
publicznych dla których
zastosowano określone stawki opłat za
zarządcą jest Prezydent Miasta
zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
Rybnika
dla których zarządcą jest Prezydent
Miasta Rybnika

Zmiany w statucie Dzielnicy
Boguszowice Stare

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 1087 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego

Zmiany w statucie Dzielnicy
Gotartowice

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 1088 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego

Zmiany w statucie Dzielnicy
Kamień

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 1089 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego

Zmiany w statucie Dzielnicy
Maroko-Nowiny

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 1090 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego

708/XLV/2018

Zmiany w statucie Dzielnicy
Niewiadom

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 1091 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego

709/XLV/2018

Zmiany w statucie Dzielnicy
Popielów

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 1092 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego

710/XLV/2018

Zmiany w statucie Dzielnicy
Radziejów

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 1093 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego

711/XLV/2018

Zmiany w statucie Dzielnicy
Rybnicka Kuźnia

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 1094 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego

712/XLV/2018

Zmiany w statucie Dzielnicy
Rybnik-Północ

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 1095 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego

713/XLV/2018

Zmiany w statucie Dzielnicy
Zamysłów

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 1096 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego

706/XLV/2018

707/XLV/2018

7/34

714/XLV/2018

715/XLV/2018

Zmiany w statucie Dzielnicy
Zebrzydowice

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 1097 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego

Delegowania dwóch radnych
do prac w Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku

wydano Zarządzenie nr 181/2018
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 2 marca 2018 roku
w sprawie powołania Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku
na kadencję 2018 - 2020

716/XLV/2018

Przekazania według
przekazano skargę
właściwości skargi Dyrektorowi
Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rybniku
w Rybniku

717/XLV/2018

Rozpatrzenia skargi na
Dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 2 w Rybniku

poinformowano skarżącego o sposobie
załatwienia skargi

718/XLVI/2018

Zmian w budżecie Miasta
Rybnika na 2018 rok

dokonano zmian w odpowiednich planach
finansowych

719/XLVI/2018

Zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta Rybnika

dokonano odpowiednich zmian
w wieloletniej prognozie finansowej

Określenie zadań z zakresu
zatrudniania
i rehabilitacji zawodowej oraz
rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych, na które
720/XLVI/2018 mogą być przeznaczone środki
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
przewidziane dla Miasta
Rybnika w roku 2018
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wydano Zarządzenia Prezydenta Miasta
Rybnika określające wysokość środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na realizację
w 2018 roku poszczególnych zadań
z zakresu zatrudniania i rehabilitacji
zawodowej oraz rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych

721/XLVI/2018

Zmiany uchwały nr
683/XLIV/2018 Rady Miasta
Rybnika z dnia 18 stycznia
2018 r. w sprawie ustalenia
czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz
wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych
przez Miasto Rybnik

Zmiany uchwały nr
404/XXVI/2016 Rady Miasta
Rybnika z dnia 20 października
722/XLVI/2018
2016 roku w sprawie
organizacji wspólnej obsługi
przez Centrum Usług
Wspólnych w Rybniku

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 2038 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
zastosowano przy obliczaniu opłat
za przedszkola

dokonano zmiany adresów i nazw
jednostek obsługiwanych

Przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na 2018 rok

realizowano zadania związane
z zapewnieniem opieki bezdomnym
zwierzętom oraz ich wyłapywaniem;
opis realizacji programu znajduje się
w załączniku nr 1,
karta informacyjna Nr 31

Podziału Miasta Rybnika na
okręgi wyborcze

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 2039 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
przekazano do Wojewody Śląskiego
oraz Komisarza Wyborczego
w Bielsku-Białej III

725/XLVI/2018

Podziału Miasta Rybnika na
stałe obwody głosowania

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 2040 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
przekazano do Wojewody Śląskiego
oraz Komisarza Wyborczego
w Bielsku-Białej III

726/XLVI/2018

Ustalenia miesięcznego
wynagrodzenia Prezydenta
Miasta Rybnika

wypłacono wynagrodzenie w określonej
wysokości

723/XLVI/2018

724/XLVI/2018
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727/XLVII/2018

Zmian w budżecie Miasta
Rybnika na 2018 rok

dokonano zmian w odpowiednich planach
finansowych

728/XLVII/2018

Zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta Rybnika

dokonano odpowiednich zmian
w wieloletniej prognozie finansowej

stanowi realizację Uchwały Rady Miasta
Rybnika
Nr 465/XXX/2017 z 12.01.2017 r.,
przygotowanie planu poprzedziło zawarcie
w dniu 18 grudnia 2017 roku
porozumienia dotyczącego współpracy dla
zapewnienia ciągłości zasilania
w ciepło systemowe Miasta Rybnik.
Przedmiotowe porozumienie
Przyjęcia "Planu zaopatrzenia
wraz z niniejszym planem
w ciepło dla Miasta Rybnika
definiują zakres działań dla zapewnienia
729/XLVII/2018
w zakresie źródła zasilającego
ciągłości dostaw ciepła dla miejskiego
miejski system ciepłowniczy"
systemu ciepłowniczego Rybnika.
w 2018 roku rozpoczęto prace projektowe
przebudowy istniejącego odcinka
magistrali ciepłowniczej oraz nowego
odcinka magistrali ciepłowniczej
w kierunku PGE S.A Oddział
w Rybniku
opis realizacji programu znajduje się
w załączniku nr 1,
karta informacyjna Nr 32

Przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań
730/XLVII/2018 i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta
Rybnika

rozpoczęto prace związane ze zmianą
studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Rybnika

Przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu
731/XLVII/2018
zagospodarowania
przestrzennego dla części
miasta Rybnika (MPZP 54)

rozpoczęto prace związane
ze sporządzeniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
części miasta Rybnika
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zmiany uchwały nr
639/XLII/2017 Rady Miasta
Rybnika z dnia 16 listopada
2017 r. w sprawie zasad
sprzedaży nieruchomości
stanowiących lokale
732/XLVII/2018 mieszkalne wraz z udziałem
we własności lub użytkowaniu
wieczystym gruntu będących
własnością Gminy Rybnik ich
najemcom oraz wysokości
stawek procentowych
i warunków udzielania bonifikat

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 2796 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
na bieżąco realizowano zadania
wynikające z uchwały

Przyjęcia Regulaminu
wynajmowania lokali
733/XLVII/2018
mieszkalnych stanowiących
część mieszkalnego zasobu
gminy - "Mieszkania dla rodzin"

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 2797 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
zasiedlono budynek mieszkalny
zlokalizowany w Rybniku,
przy ul. Borki 37c, powstało 26 mieszkań

734/XLVII/2018

Zmiany Uchwały Nr
668/XLIII/2017 Rady Miasta
Rybnika z dnia 14 grudnia
2017 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali
wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu
Miasta Rybnika

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 2798 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
na bieżąco realizowano zadania
wynikające z uchwały m.in. rozpatrywanie
(po zaopiniowaniu przez Komisję
Mieszkaniową) wniosków o: przyznanie
lokalu komunalnego, socjalnego,
zamiennego (przekwaterowania),
do kapitalnego remontu, zamianę,
zawarcie i ponowne zawarcie umowy
najmu, ponadto realizacja wyroków
eksmisyjnych przez składanie ofert lokali
socjalnych i pomieszczeń tymczasowych,
stosowanie obniżki czynszu, naliczanie
kaucji mieszkaniowej, wynajmowanie
lokali za zapłatą czynszu ustalonego
w drodze publicznej licytacji

735/XLVII/2018

Likwidacji Zespołu Ognisk
Wychowawczych w Rybniku

zlikwidowano jednostkę; przejęto mienie
i należności oraz zobowiązania zgodnie
z zapisami uchwały
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736/XLVII/2018

Utworzenia Zespołu Obsługi
Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Rybniku

Nadania statutu Zespołowi
737/XLVII/2018 Obsługi Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Rybniku

utworzono placówkę z dniem
1 sierpnia 2018 r.

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 2799 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;

738/XLVII/2018

Powierzenia prowadzenia
obsługi Zespołowi Obsługi
Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Rybniku

powierzono prowadzenie obsługi
określonych jednostek organizacyjnych
miasta zgodnie
z treścią niniejszej uchwały

739/XLVII/2018

Nadania statutu Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej Mieszkanie Nr 1 w Rybniku

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 2800 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
nadano statut placówce

Nadania statutu Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej Mieszkanie Nr 2 w Rybniku

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 2801 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
nadano statut placówce

Nadania statutu Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej Przystań w Rybniku

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 2802 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
nadano statut placówce

740/XLVII/2018

741/XLVII/2018

Nagród i wyróżnień za
osiągnięte wyniki sportowe
742/XLVII/2018
oraz osiągnięcia w działalności
sportowej

743/XLVII/2018
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Zmiany siedziby Szkoły
Podstawowej nr 15
im. Ks. Prałata Konrada
Szwedy w Rybniku

zastosowano nowe zasady przyznawania
nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki
sportowe oraz osiągnięcia w działalności
sportowej; dokonano publikacji w BIP
na stronie poświęconej organizacjom
pozarządowym

dokonano zmiany siedziby
z dniem 1 września 2018 r.

Regulaminu „Miejskiej
Kompostowni Odpadów
744/XLVII/2018 Roślinnych” na terenie siedziby
Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rybniku

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 2804 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
realizowano, określone w uchwale,
zasady przyjmowania odpadów
roślinnych i korzystania
z „Miejskiej Kompostowni Odpadów
Roślinnych”

zawarto umowę na pomoc finansową
udzieloną przez Miasto Rybnik dla
Województwa Śląskiego na realizację
zadania „Organizacja publicznego
Udzielenia pomocy finansowej
transportu zbiorowego
745/XLVII/2018 z budżetu Miasta Rybnika dla
w wojewódzkich przewozach
Województwa Śląskiego
pasażerskich w transporcie kolejowym na
odcinku linii komunikacyjnej Rybnik –
Wodzisław Śląski” w wysokości określonej
w uchwale

Wykazu kąpielisk na terenie
Miasta Rybnika w 2018 r. oraz
746/XLVII/2018
w sprawie określenia sezonu
kąpielowego

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 2805 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego

Powołania Komisji Statutowej

ukonstytuowano Komisję Statutową
oraz opracowano projekt Statutu Miasta

Rozpatrzenia skargi na
Dyrektora Zespołu
748/XLVII/2018
Szkolno-Przedszkolnego nr 13
w Rybniku

poinformowano skarżącego o sposobie
załatwienia skargi

747/XLVII/2018

749/XLVIII/2018

Rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania
budżetu oraz sprawozdania
finansowego Miasta Rybnika
za 2017 rok

niniejsza uchwała wypełnia dyspozycję
art.270 ust.4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
(tekst jednolity z 2017 roku
poz. 2077 ze zm.)
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750/XLVIII/2018

Udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta Rybnika
za 2017 rok

niniejsza uchwała wypełnia dyspozycję
art.271 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r.o finansach
publicznych
(tekst jednolity z 2017 roku
poz. 2077 ze zm.)

751/XLVIII/2018

Zmian w budżecie Miasta
Rybnika na 2018 rok

dokonano zmian w odpowiednich planach
finansowych

752/XLVIII/2018

Zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta Rybnika

dokonano odpowiednich zmian
w wieloletniej prognozie finansowej

Udzielenia przez Miasto
753/XLVIII/2018 Rybnik poręczenia Spółdzielni
Socjalnej SZKRABKOWO

754/XLVIII/2018

Nadania obiektowi
miniżużlowemu w Rybniku
imienia Andrzeja Skulskiego

uzyskano zgodę na udzielenie
poręczenia, jednak w związku
z pismem Spółdzielni Socjalnej
SZKRABKOWO o wycofanie niniejszego
poręczenia uchwały nie wykonano,
dokonano odpowiednich zmian w planie
finansowym
nadano nazwę obiektowi zgodnie
z przyjętą uchwałą

Ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów
755/XLVIII/2018
alkoholowych na terenie
miasta Rybnika

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 3570 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
wydawano zezwolenia zgodnie z treścią
uchwały

Ustalenia zasad usytuowania
na terenie miasta Rybnika
756/XLVIII/2018
miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 3571 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
wydawano zezwolenia zgodnie z treścią
uchwały

Zmiany uchwały nr
404/XXVI/2016 Rady Miasta
Rybnika z dnia 20 października
757/XLVIII/2018
2016 roku
w sprawie organizacji wspólnej
obsługi przez Centrum Usług
Wspólnych w Rybniku

dokonano zmiany w zakresie jednostek
budżetowych obsługiwanych
przez Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku
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758/XLVIII/2018

759/XLVIII/2018

760/XLVIII/2018

Wyrażenia zgody na
wzniesienie pomnika Karola
i Antoniego Szafranków

zawarto umowę na realizację inwestycji;
wykonano pomnik

Zaliczenia do kategorii dróg
gminnych drogi bocznej od
ul. kpt. Leopolda Janiego
i nadania nazwy ulicy
(ul. Handlowa)

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 3572 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
wprowadzono do Ewidencji Miejscowości,
Ulic i Adresów (EMUiA) oraz Ewidencji
Gruntów i Budynków (EGiB)

Zaliczenia do kategorii dróg
gminnych łącznika ulic
Jankowicka – Młyńska
i nadania nazwy ulicy
(ul. Parkingowa)

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 3573 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
wprowadzono do Ewidencji Miejscowości,
Ulic i Adresów (EMUiA) oraz Ewidencji
Gruntów i Budynków (EGiB)

761/XLVIII/2018

Zaliczenia do kategorii dróg
gminnych łącznika ulic
Jabłoniowa – Olszycka
i nadania nazwy ulicy
(ul. Jabłoniowa)

762/XLIX/2018

Zmian w budżecie Miasta
Rybnika na 2018 rok

763/XLIX/2018

Zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta Rybnika

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 3574 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
wprowadzono do Ewidencji Miejscowości,
Ulic i Adresów (EMUiA) oraz Ewidencji
Gruntów i Budynków (EGiB)

dokonano zmian w odpowiednich planach
finansowych

dokonano odpowiednich zmian
w wieloletniej prognozie finansowej
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764/XLIX/2018

Zmiany uchwały w sprawie
podatku od nieruchomości
na 2018 rok

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 4543 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
wprowadzono do stosowania odpowiednie
formularze

765/XLIX/2018

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
Zmiany uchwały w sprawie
(poz. 4544 z 2018 r.)
wzorów formularzy na podatek
- akt prawa miejscowego;
rolny
wprowadzono do stosowania odpowiednie
formularze

766/XLIX/2018

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
Zmiany uchwały w sprawie
(poz. 4545 z 2018 r.)
wzorów formularzy na podatek
- akt prawa miejscowego;
leśny
wprowadzono do stosowania odpowiednie
formularze

767/XLIX/2018

Zmiany Uchwały Nr
77/VII/2011 Rady Miasta
Rybnika z dnia 23 lutego
2011 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na
prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru
zabytków, nie stanowiących
własności gminy

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 4546 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
zastosowano zasady dot. dotowania prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych przy zabytkach
znajdujących się w gminnej ewidencji
zabytków

768/XLIX/2018

Zbycia nieruchomości
w drodze bezprzetargowej

zawarto umowę sprzedaży
w dniu 10 lipca 2018 r.

769/XLIX/2018

Nabycia nieruchomości

zawarto umowę sprzedaży
w dniu 12 lipca 2018 r.

770/XLIX/2018

Wydzierżawienia
nieruchomości

zawarto umowę dzierżawy
w dniu 16 października 2018 r.
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771/XLIX/2018

Przyznania pierwszeństwa
w nabyciu lokalu użytkowego
nr VII położonego
przy ul. Kościelnej 7

podjęto czynności zmierzające
do zawarcia umowy

772/XLIX/2018

Zmiany uchwały nr
730/XLVII/2018 Rady Miasta
Rybnika z dnia 19 kwietnia
2018 r . w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta
Rybnika

rozpoczęto prace związane ze zmianą
studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Rybnika

773/XLIX/2018

Uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla części
miasta Rybnika obejmującej
obszar w rejonie ulicy
Zebrzydowickiej (MPZP 22-1)

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 4547 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
podstawa do wydawania decyzji
administracyjnych

774/XLIX/2018

Uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla części
miasta Rybnika obejmującej
obszar w rejonie ulicy Brackiej
(MPZP 37-2)

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 4548 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
podstawa do wydawania decyzji
administracyjnych

775/XLIX/2018

Uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla części
miasta Rybnika obejmującej
obszar w rejonie ulicy
Chodkiewicza (MPZP 39)

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 4549 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
podstawa do wydawania decyzji
administracyjnych
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776/XLIX/2018

Uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla części
miasta Rybnika obejmującej
obszar w rejonie ulicy
ks. Piotra Skargi (MPZP 44)

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 4550 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego; podstawa do
wydawania decyzji administracyjnych

777/XLIX/2018

Uchylenia uchwały
nr 737/XLVII/2018 Rady
Miasta Rybnika z dnia 19
kwietnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu
Zespołowi Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Rybniku

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 4551 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;

Nadania statutu Zespołowi
778/XLIX/2018 Obsługi Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Rybniku

nadano statut placówce

Utworzenia Szkoły
Podstawowej dla Dorosłych
w Rybniku, nadania jej statutu
oraz włączenia w strukturę
779/XLIX/2018
organizacyjną Rybnickiego
Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia
Ustawicznego oraz
Praktycznego w Rybniku

utworzono placówkę z dniem
1 września 2018 r.

Udzielania i rozmiaru zniżek
w obowiązkowym tygodniowym
wymiarze godzin zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych dla dyrektorów,
wicedyrektorów oraz innych
nauczycieli pełniących
stanowiska kierownicze,
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla
780/XLIX/2018
nauczycieli prowadzących
kształcenie w formie zaocznej,
pedagogów, psychologów,
logopedów, doradców
zawodowych zatrudnionych
w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto
Rybnik oraz zasady zaliczania
do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w formie
zaocznej

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 4552 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
zastosowano do arkuszy na rok szkolny
2018/2019
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Zmiany uchwały nr
404/XXVI/2016 Rady Miasta
Rybnika z dnia 20 października
781/XLIX/2018
2016 roku w sprawie
organizacji wspólnej obsługi
przez Centrum Usług
Wspólnych w Rybniku

dokonano zmiany w zakresie jednostek
budżetowych obsługiwanych
przez Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

Zmiany uchwały nr
403/XXXII/2008 Rady Miasta
Rybnika z dnia 15 października
782/XLIX/2018
2008 r. w sprawie regulaminu
Cmentarzy Komunalnych
w Rybniku

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 4553 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
na cmentarzach komunalnych
umieszczono odpowiednie tablice
informacyjne

783/XLIX/2018

Nadania obiektowi - siłowni
pod chmurką znajdującej się
na terenie parku przy Alei
im. Henryka Góreckiego
w Rybniku nazwy „Maja”

nadano nazwę obiektowi zgodnie
z przyjętą uchwałą

784/XLIX/2018

Aktualizacji Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Miasta
Rybnika

realizowano zgodnie z przyjętym
harmonogramem;
opis realizacji programu znajduje się
w załączniku nr 1,
karta informacyjna Nr 3

785/XLIX/2018

Zmiany uchwały w sprawie
Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
Miasta Rybnika

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 5054 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
wprowadzono odbiór dodatkowej frakcji
odpadów

786/XLIX/2018

Zmiany uchwały w sprawie
szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 4555 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
opracowano nowy harmonogram odbioru
odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zamieszkałych
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787/XLIX/2018

Przekazania do uzgodnienia
z Państwowym
Gospodarstwem Wodnym
Wody Polskie projektu
regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków

przekazano do uzgodnienia projekt
regulaminu, po uzgodnieniu
i uwzględnieniu uwag podjęto uchwałę
nr 859/LII/2018

Zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na 2018 rok

zawarto umowę ze wskazanym
w uchwale podmiotem

789/XLIX/2018

Nadania nazw skrzyżowań
typu rondo

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 4556 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
wprowadzono do Ewidencji Miejscowości,
Ulic i Adresów (EMUiA) oraz Ewidencji
Gruntów i Budynków (EGiB)

790/XLIX/2018

Zmiany uchwały Nr
724/XLVI/2018 Rady Miasta
Rybnika z dnia 22 marca 2018
r. w sprawie podziału Miasta
Rybnika na okręgi wyborcze

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 4557 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
przekazano do Wojewody Śląskiego
oraz Komisarza Wyborczego
w Bielsku-Białej III

791/XLIX/2018

Zmiany uchwały Nr
725/XLVI/2018 Rady Miasta
Rybnika z dnia 22 marca
2018 r. w sprawie podziału
Miasta Rybnika na stałe
obwody głosowania

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 4558 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
przekazano do Wojewody Śląskiego
oraz Komisarza Wyborczego
w Bielsku-Białej III

788/XLIX/2018
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Wyrażenia zgody na zawarcie
umowy partnerskiej
i przystąpienie do realizacji
projektu pn. „Przyjazny e-urząd podpisano umowę partnerską pomiędzy
podniesienie jakości usług
podmiotami wskazanymi w uchwale,
w zakresie podatków i opłat
w umowie określono zasady
792/XLIX/2018
lokalnych oraz zarządzania
funkcjonowania partnerstwa oraz zasady
nieruchomościami w 6
wzajemnej współpracy pomiędzy stronami
miastach: Bytom, Rybnik,
niniejszego dokumentu
Orzesze, Dąbrowa Górnicza,
Cieszyn,
Czechowice-Dziedzice”

793/XLIX/2018

Rozpatrzenia skargi na
Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 9
w Rybniku

poinformowano skarżącego
o sposobie załatwienia skargi

794/L/2018

Zmian w budżecie Miasta
Rybnika na 2018 rok

dokonano zmian w odpowiednich planach
finansowych

795/L/2018

Zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta Rybnika

dokonano odpowiednich zmian
w wieloletniej prognozie finansowej

796/L/2018

Zmiany uchwały w sprawie
zaciągnięcia
długoterminowego kredytu
w Europejskim Banku
Inwestycyjnym

skorygowano wysokość transz kredytu
z EBI w poszczególnych latach;
ogólna kwota kredytu pozostała bez
zmian

Przyjęcia „Programu ochrony
środowiska przed hałasem dla
Miasta Rybnika na lata
2018-2023”

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 5801 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
realizowano zgodnie z przyjętym
harmonogramem;
opis realizacji programu znajduje się
w załączniku nr 1,
karta informacyjna Nr 33

Zniesienia nazwy
skrzyżowania
"Rondo Mikołowskie"

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 5761 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
wykreślono z Ewidencji Miejscowości,
Ulic i Adresów (EMUiA) oraz Ewidencji
Gruntów i Budynków (EGiB)

797/L/2018

798/L/2018
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799/L/2018

Udzielenia pomocy finansowej
Województwu Śląskiemu na
realizację inwestycji
pn.: "Przebudowa
ul. Mikołowskiej w Rybniku"

przekazano środki finansowe na wypłatę
odszkodowań za grunt przejęty pod
przebudowę; inwestycję zrealizowano

800/L/2018

Zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu
Miasta Rybnika

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
poz. 5762 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
bieżąca realizacja zadań wynikających
z uchwały

801/L/2018

Nadania boisku piłkarskiemu
w Rybniku imienia
Andrzeja Frydeckiego

nadano nazwę obiektowi zgodnie
z przyjętą uchwałą

802/L/2018

Ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Miasta Rybnika

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 5763 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
poinformowano apteki ogólnodostępne
z terenu Rybnika
o nowym rozkładzie pracy oraz
opublikowano harmonogram dyżurów
nocnych aptek na stronie internetowej
Miasta

803/L/2018

Określenia formy, wysokości
i trybu przyznawania pomocy
dla repatrianta i członków
najbliższej rodziny repatrianta

dokonano wypłaty świadczenia rodzinie
repatriantów

Ustalenia zasad usytuowania
na terenie miasta Rybnika
miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 5764 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
realizowano zapisy uchwały w zakresie
postępowań
dot. wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych

804/L/2018
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805/L/2018

Ustalenia wysokości opłaty
za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 5765 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
realizowano przy wpisie do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych

806/L/2018

Udzielenia dotacji Politechnice
Śląskiej
w Gliwicach i Uniwersytetowi
Ekonomicznemu
w Katowicach

zawarto umowę dotacji z wskazanymi
podmiotami, środki pieniężne przekazano
i rozliczono

807/L/2018

Zamiaru zmiany siedziby
Specjalnego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Rybniku

uchwała uchylona rozstrzygnięciem
nadzorczym Wojewody Śląskiego

808/L/2018

Zamiaru zmiany siedziby
Szkoły Podstawowej
nr 35 im. ks. Franciszka
Blachnickiego w Rybniku

rozpoczęto czynności poprzedzające
przygotowanie uchwały zmieniającej
siedzibę placówki

809/L/2018

Założenia Przedszkola nr 51
w Rybniku

rozpoczęto czynności związane
z powstaniem placówki w 2019 roku

810/L/2018

Założenia Zespołu Edukacyjno
- Artystycznego Przygoda
w Rybniku

rozpoczęto czynności związane
z powstaniem placówki w 2019 roku

811/L/2018

Zmiany uchwały
nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta
Rybnika z dnia 20 października
2016 roku
w sprawie organizacji wspólnej
obsługi przez Centrum Usług
Wspólnych w Rybniku

dokonano zmiany w zakresie jednostek
budżetowych obsługiwanych
przez Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

812/L/2018

Zmiany uchwały nr
744/XLVII/2018 Rady Miasta
Rybnika z dnia 19 kwietnia
2018 r. w sprawie regulaminu
„Miejskiej Kompostowni
Odpadów Roślinnych” na
terenie siedziby Zarządu
Zieleni Miejskiej w Rybniku

uaktualniono i podano do publicznej
wiadomości regulamin Miejskiej
Kompostowni Odpadów Roślinnych

23/34

813/L/2018

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie uchwalenia
statutu Dzielnicy Boguszowice
Stare

przekazano do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
jako źródło poznania prawa

814/L/2018

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie uchwalenia
statutu Dzielnicy Gotartowice

przekazano do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
jako źródło poznania prawa

815/L/2018

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie uchwalenia
statutu Dzielnicy Kamień

przekazano do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
jako źródło poznania prawa

816/L/2018

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie uchwalenia
statutu Dzielnicy MarokoNowiny

przekazano do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
jako źródło poznania prawa

817/L/2018

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie uchwalenia
statutu Dzielnicy Niewiadom

przekazano do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
jako źródło poznania prawa

818/L/2018

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie uchwalenia
statutu Dzielnicy Popielów

przekazano do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
jako źródło poznania prawa

819/L/2018

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie uchwalenia
statutu Dzielnicy Radziejów

przekazano do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
jako źródło poznania prawa

820/L/2018

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie uchwalenia
statutu Dzielnicy Rybnicka
Kuźnia

przekazano do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
jako źródło poznania prawa

821/L/2018

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie uchwalenia
statutu Dzielnicy Rybnik
Północ

przekazano do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
jako źródło poznania prawa

822/L/2018

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie uchwalenia
statutu Dzielnicy Zamysłów

przekazano do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
jako źródło poznania prawa
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823/L/2018

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie uchwalenia
statutu Dzielnicy Zebrzydowice

przekazano do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
jako źródło poznania prawa

824/L/2018

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie określenia
warunków oraz trybu
finansowania rozwoju sportu
przez Miasto Rybnik

zamieszczono w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Rybnika
jako źródło poznania prawa

825/L/2018

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwał w sprawie parkowania
pojazdów samochodowych na
drogach publicznych i
wysokości opłat z tego tytułu

przekazano do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
jako źródło poznania prawa

826/L/2018

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie podziału
Miasta Rybnika na okręgi
wyborcze

przekazano do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
jako źródło poznania prawa

827/L/2018

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie podziału
Miasta Rybnika na stałe
obwody głosowania

przekazano do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
jako źródło poznania prawa

828/L/2018

Utworzenia odrębnych
obwodów głosowania
w wyborach do organów
samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 5711 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
przekazano do Wojewody Śląskiego
oraz Komisarza Wyborczego
w Bielsku-Białej III

829/L/2018

Zmiany składu osobowego
Komisji Rewizyjnej

zaktualizowano skład Komisji Rewizyjnej

830/L/2018

Rozpatrzenia skargi na
Prezydenta Miasta Rybnika

poinformowano skarżącego o sposobie
załatwienia skargi

Rozpatrzenia skargi na
Prezydenta Miasta Rybnika

poinformowano skarżącego o sposobie
załatwienia skargi

831/L/2018
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832/LI/2018

833/LI/2018

Zmian w budżecie Miasta
Rybnika na 2018 rok

dokonano zmian w odpowiednich planach
finansowych

Zmian w wieloletniej prognozie
finansowej
Miasta Rybnika

dokonano odpowiednich zmian
w wieloletniej prognozie finansowej

Podatku od nieruchomości na
2019 rok

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 6562 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
realizacja w 2019 roku

835/LI/2018

Podatku od środków
transportowych na 2019 rok

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 6563 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
realizacja w 2019 roku

836/LI/2018

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie podatku od
nieruchomości na 2018 rok

przekazano do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
jako źródło poznania prawa

834/LI/2018

837/LI/2018
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Udzielenia Rzymskokatolickiej
Parafii św. Antoniego z Padwy
w Rybniku dotacji celowej
z budżetu Miasta Rybnika na
2018 rok na prace
konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdujących się
w gminnej ewidencji zabytków,
nie stanowiących własności
gminy

zawarto umowę dotacji i przekazano
środki pieniężne

838/LI/2018

839/LI/2018

840/LI/2018

841/LI/2018

Udzielenia Rzymskokatolickiej
Parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej w Rybniku Ochojcu dotacji celowej
z budżetu Miasta Rybnika na
2018 rok na prace
konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdujących się
w gminnej ewidencji zabytków,
nie stanowiących własności
gminy

zawarto umowę dotacji i przekazano
środki pieniężne

Uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla części
miasta Rybnika obejmującej
obszar dzielnicy Chwałowice
(MPZP 36)

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 6564 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
podstawa do wydawania decyzji
administracyjnych

Uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla części
miasta Rybnika obejmującej
sześć obszarów w rejonie ulic
Spółdzielczej, Żołędziowej,
Komisji Edukacji Narodowej,
Niepodległości, Granicznej
i Gruntowej (MPZP 41)

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 6565 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
podstawa do wydawania decyzji
administracyjnych

Uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla części
miasta Rybnika obejmującej
dwa obszary w rejonie ulic
Wincentego Kadłubka
i Wojciecha Bogusławskiego
(MPZP 51-2)

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 6566 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
podstawa do wydawania decyzji
administracyjnych
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842/LI/2018

Uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla części
miasta Rybnika obejmującej
obszar w rejonie ulicy Rudzkiej
(MPZP 52-1)

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 6567 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
podstawa do wydawania decyzji
administracyjnych

843/LI/2018

Nadania nazwy placowi przed
„Domem Kultury”
w Ochojcu – „Plac Rodziny
Machoczków”

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 6568 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
uchylona uchwałą nr 854/LII/2018

844/LI/2018

Nadania nazwy drodze
wewnętrznej
– ulica Józefa Poloka

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 6569 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
wprowadzono do Ewidencji Miejscowości,
Ulic i Adresów (EMUiA) oraz Ewidencji
Gruntów i Budynków (EGiB)

845/LI/2018

Udzielenia przez Miasto
Rybnik poręczenia Centrum
Rozwoju Inicjatyw Społecznych
(CRIS)

zawarto umowę poręczenia

846/LI/2018

Wskazania osób w skład
Rybnickiej Rady Seniorów

uzupełniono skład o osoby wskazane
w uchwale

847/LI/2018

Wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statków lub
innych obiektów pływających
na obszarze Miasta Rybnika
w 2019 roku

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 6570 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
realizacja w 2019 roku
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848/LI/2018

Ustalenia wysokości opłat za
usunięcie pojazdu
i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości
kosztów w przypadku
odstąpienia od usunięcia
pojazdu w 2019 roku

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 6571 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

849/LI/2018

Uchwalenia Statutu Miasta
Rybnika

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 6572 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 6573 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
określono szczegółowe zasady
wykonywania przez mieszkańców
obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej

850/LI/2018

Obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej

851/LII/2018

Zmian w budżecie Miasta
Rybnika na 2018 rok

dokonano zmian w odpowiednich planach
finansowych

852/LII/2018

Zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta Rybnika

dokonano odpowiednich zmian
w wieloletniej prognozie finansowej

853/LII/2018

Uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla części
miasta Rybnika obejmującej
trzy obszary w rejonie ulic
Łącznej, Parkowej
i Górnośląskiej (MPZP 40)

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 7213 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
podstawa do wydawania decyzji
administracyjnych

Nadania nazwy placowi przed
„Domem Kultury”
w Ochojcu – „Plac Rodziny
Machoczków”

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 7214 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
wprowadzono do Ewidencji Miejscowości,
Ulic i Adresów (EMUiA) oraz Ewidencji
Gruntów i Budynków (EGiB)

854/LII/2018
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855/LII/2018

Przyjęcia "Programu
współpracy Miasta Rybnika
z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego na 2019 rok"

realizacja w 2019 roku

856/LII/2018

Zmiany uchwały nr
404/XXVI/2016 Rady Miasta
Rybnika z dnia 20 października
2016 roku
w sprawie organizacji wspólnej
obsługi przez Centrum Usług
Wspólnych w Rybniku

dokonano zmiany w zakresie jednostek
budżetowych obsługiwanych
przez Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku

857/LII/2018

Uchwalenia regulaminów
korzystania
z wyznaczonych
ogólnodostępnych miejsc
postojowych położonych poza
drogami publicznymi
w Rybniku.

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 7215 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
zapisy uchwały stanowią podstawę
funkcjonowania parkingów miejskich

858/LII/2018

Uchylenia uchwały nr
628/XLI/2017 Rady Miasta
Rybnika z dnia 19 października
2017 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowych na
dofinansowanie kosztów
inwestycji podmiotów,
o których mowa w art. 403
ust. 4 ustawy Prawo ochrony
środowiska

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 7216 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
realizacja Programu "Czyste Powietrze"

Uchwalenia "Regulaminu
dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
na terenie Miasta Rybnika"

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 7217 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
przekazano do realizacji
przedsiębiorstwom
wodociągowo – kanalizacyjnym

859/LII/2018

860/LII/2018

30/34

Ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w spawie Regulaminu
przekazano do publikacji w Dzienniku
utrzymania czystości
Urzędowym Województwa Śląskiego jako
i porządku na terenie Miasta
źródło poznania prawa
Rybnika

1/I/2018

Ustalenia sposobu głosowania
na Przewodniczącego Rady
Miasta

przeprowadzono wybory zgodnie
z określoną procedurą

2/I/2018

Powołania Komisji Skrutacyjnej
ds. przeprowadzenia
głosowania na
Przewodniczącego Rady
Miasta

przeprowadzono wybory
Przewodniczącego Rady Miasta

3/I/2018

Wyboru Przewodniczącego
Rady Miasta

rozpoczęcie pełnienia funkcji
Przewodniczącego Rady Miasta

4/II/2018

Ustalenia sposobu głosowania
na Wiceprzewodniczących
Rady Miasta

przeprowadzono wybory zgodnie
z określoną procedurą

5/II/2018

Powołania Komisji Skrutacyjnej
ds. przeprowadzenia
głosowania na
Wiceprzewodniczących Rady
Miasta

przeprowadzono wybory
Wiceprzewodniczących Rady Miasta

6/II/2018

Wyboru
Wiceprzewodniczących Rady
Miasta

rozpoczęcie pełnienia funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

7/II/2018

Powołania stałych Komisji
Rady Miasta

ukonstytuowano stałe komisje Rady
Miasta Rybnika

8/II/2018

Ustalenia przedmiotu działania
stałych Komisji Rady Miasta

komisje stałe działały w ramach
udzielonych kompetencji

9/II/2018

Wyboru Przewodniczących
stałych Komisji Rady Miasta

ukonstytuowano skład stałych komisji
Rady Miasta Rybnika

10/II/2018

Ustalenia składów osobowych
stałych Komisji Rady Miasta

ukonstytuowano skład stałych komisji
Rady Miasta Rybnika

11/II/2018

Powołania Komisji Rewizyjnej

ukonstytuowano Komisję Rewizyjną Rady
Miasta Rybnika

12/II/2018

Powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

ukonstytuowano Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miasta Rybnika
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13/II/2018

Ustalenia miesięcznego
wynagrodzenia Prezydenta
Miasta Rybnika

wypłacono wynagrodzenie w określonej
wysokości

14/III/2018

Zmian w budżecie Miasta
Rybnika na 2018 rok

dokonano zmian w odpowiednich planach
finansowych

15/III/2018

Zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta Rybnika

dokonano odpowiednich zmian
w wieloletniej prognozie finansowej

16/III/2018

Ustalenia wykazu wydatków
w budżecie Miasta na 2018
rok, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego

przekazano odpowiednie środki na
rachunek wydatków niewygasających

17/III/2018

Budżetu Miasta Rybnika na
2019 rok

realizacja w 2019 roku

18/III/2018

Wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Rybnika

dokonano odpowiednich zmian
w wieloletniej prognozie finansowej

19/III/2018

Wyrażenia zgody na
odstąpienie od przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu
lokalu użytkowego przy
ul. Górnośląskiej 108
w Rybniku

podjęto czynności zmierzające do
zawarcia umowy najmu

20/III/2018

Podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego
do nieodpłatnego przyznania
w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności oraz zasad
zwrotu wydatków za
świadczenia udzielone
w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego
w postaci produktów
żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym
programem "Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 8118 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku
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21/III/2018

Przyjęcia Miejskiego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
i Narkomanii na 2019 rok

realizacja w 2019 roku

22/III/2018

Zamiaru zmiany siedziby
Szkoły Podstawowej
Specjalnej nr 38 wchodzącej
w skład Specjalnego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Rybniku

rozpoczęto czynności poprzedzające
przygotowanie uchwały zmieniającej
siedzibę placówki

23/III/2018

Zamiaru zmiany siedziby
Przedszkola Specjalnego nr 48
wchodzącego w skład
Specjalnego Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego
w Rybniku

rozpoczęto czynności poprzedzające
przygotowanie uchwały zmieniającej
siedzibę placówki

24/III/2018

Wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia
z Miastem Żory w sprawie
zasad prowadzenia nauczania
religii innych kościołów
i związków wyznaniowych

podpisano porozumienie

25/III/2018

Wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia
z Gminą Knurów w sprawie
zasad prowadzenia nauczania
religii innych kościołów
i związków wyznaniowych

podpisano porozumienie

26/III/2018

Wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia
z Powiatem Kluczborskim
w sprawie dokształcania
zawodowego uczniów
oddziałów wielozawodowych
w Branżowej Szkole I Stopnia
nr 4 im. Henryka Sławika
w Zespole Szkół Budowlanych
w Rybniku

podpisano porozumienie
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27/III/2018

Wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia
z Powiatem Wodzisławskim
w sprawie kształcenia oraz
organizacji i przeprowadzenia
egzaminów dla uczniów
Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Pszowie, dla którego
organem prowadzącym jest
Powiat Wodzisławski
w Rybnickim Centrum Edukacji
Zawodowej – Centrum
Kształcenia Ustawicznego oraz
Praktycznego, dla którego
Miasto Rybnik jest organem
prowadzącym

podjęto czynności zmierzające do
zawarcia porozumienia

28/III/2018

Zasad udzielania dotacji
celowych na dofinansowanie
kosztów inwestycji podmiotów,
o których mowa w art. 403 ust.
4 ustawy Prawo ochrony
środowiska

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 8119 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
obowiązuje od 2 stycznia 2019 roku

Uchwalenia Statutu Miasta
Rybnika

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 8120 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
obowiązuje od 2 stycznia 2019 roku

Obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej

publikacja w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
(poz. 8121 z 2018 r.)
- akt prawa miejscowego;
obowiązuje od 2 stycznia 2019 roku

Delegowania dwóch radnych
do prac w Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku

wydano Zarządzenie nr 863/2018
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie zmiany
składu osobowego Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję
2018 - 2020

29/III/2018

30/III/2018

31/III/2018
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3. Sprawozdanie
obywatelskiego

Wykaz projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2018 roku

Lp.

1

2

1/8

Dzielnica

Tytuł projektu

projekt
ogólnomiejski

Rozbudowa Stanicy
Żeglarskiej nad Zalewem
Rybnickim

Boguszowice
Osiedle

Ogród zabaw "Zabawowe
ZOO" wraz z integracją
społeczno-kulturową dzielnicy
Boguszowice Osiedle

Kwota
wnioskowana

1 000 000,00 zł

140 000,00 zł

Kwota
wydatkowana

Zrealizowano (TAK) /
Nie zrealizowano (NIE)

Wyjaśnienie

39 626,80 zł

NIE

W 2018 r. opracowano
dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano
mapy do celów
projektowych (39 626,80 zł).
Realizacja projektu wymaga
uzgodnień z administratorem
parku, którym jest Zespół
Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego,
uzyskania pozwolenia na budowę
oraz decyzji w sprawie
zgody na wycinki drzew.
Na realizację projektu
zabezpieczono w budżecie
na 2019 rok kwotę 960 373,20 zł.

39 350,00 zł

Zrealizowano działania
kulturalne
(nie zrealizowano części
inwestycyjnej).

Postępowanie przetargowe
w 2018 r. zostało
unieważnione z powodu
braku ofert.
Zabezpieczono w budżecie
na 2019 rok kwotę 100 000 zł.

Lp.

3

Kwota
wnioskowana

Kwota
wydatkowana

Zrealizowano (TAK) /
Nie zrealizowano (NIE)

Dzielnica

Tytuł projektu

Boguszowice Stare

Zdrowo, bo na sportowo integracja sportowa
mieszkańców Boguszowic.
Budowa ogólnodostępnego
boiska do koszykówki

90 000,00 zł

90 000,00 zł

TAK

Doposażenie placu
na "Karłowej Górce"
służącego organizacji imprez
integracyjnych

20 000,00 zł

19 000,00 zł

TAK

4
Chwałęcice

Doposażenie boiska
piłkarskiego w Chwałęcicach
w piłkochwyty o wymiarach
8x30 m

5

6

Chwałowice

7

Golejów

8

Gotartowice

9

Grabownia

10

Kamień
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Bez smogu i alergenów
w przedszkolach i szkołach
Chata grillowa w Amfiteatrze
"Grzybówka"
Wymiana nawierzchni
bezpiecznej i modernizacja
placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 20
w Rybniku-Gotartowicach
Siłownia na powietrzu
i ławeczki przy placu zabaw
dla całej rodziny
Zagospodarowanie terenu
wokół PLUSKADEŁKA

20 000,00 zł

0,00 zł

NIE

87 960,00 zł

29 000,00 zł

TAK

40 000,00 zł

39 950,00 zł

TAK

65 978,00 zł

69 392,36 zł

TAK

40 000,00 zł

36 193,81 zł

TAK

70 000,00 zł

67 915,50 zł

TAK

Wyjaśnienie

Postępowanie przetargowe
w 2018 r. zostało
unieważnione z powodu
braku ofert.
Zabezpieczono w budżecie
na 2019 rok kwotę 20 000 zł.

Uzupełnienie środków b.m.
kwotą 3 414,36 zł

Lp.

Dzielnica

Kwota
wnioskowana

Kwota
wydatkowana

Zrealizowano (TAK) /
Nie zrealizowano (NIE)

Plac zabaw

40 000,00 zł

164,06 zł

NIE

Modernizacja oraz rozbudowa
ogólnodostępnego placu
zabaw zlokalizowanego
przy Przedszkolu nr 4,
przy ul. K. Miarki 72

55 000,00 zł

37,73 zł

NIE

13

Wyposażenie zaplecza
socjalnego KS Silesia Rybnik
w niezbędne meble
i urządzenia RTV i AGD

15 000,00 zł

13 995,23 zł

TAK

14

Doposażenie placu zabaw
o urządzenia sportoworekreacyjno-rehabilitacyjne

36 720,00 zł

32 774,41 zł

TAK

Lilogród - dla seniorów
i maluchów

8 900,00 zł

8 645,27 zł

TAK

114 380,00 zł

112 078,44 zł

TAK

11

Kłokocin

Tytuł projektu

12
Ligota - Ligocka
Kuźnia

15
16
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Maroko-Nowiny

Maroko-Nowiny kulturalnie
i sportowo

Wyjaśnienie
Wykonanie map do celów
projektowych (164,06 zł).
Postępowanie przetargowe
w 2018 r. zostało
unieważnione z powodu
przekroczenia kwoty
przeznaczonej na finansowanie
zamówienia.
Zabezpieczono w budżecie
na 2019 rok kwotę 39 849,66 zł.
Wykonanie map do celów
projektowych (37,73 zł).
Postępowanie przetargowe
w 2018 r. zostało
unieważnione z powodu
przekroczenia kwoty
przeznaczonej na finansowanie
zamówienia.
Zabezpieczono w budżecie
na 2019 rok kwotę 54 937,58 zł.

Lp.

17

18

Dzielnica

Maroko-Nowiny

Meksyk

19

Niedobczyce

20

Niewiadom

Tytuł projektu

Kwota
wnioskowana

Kwota
wydatkowana

Zrealizowano (TAK) /
Nie zrealizowano (NIE)

Chcesz być zdrowy
i wspaniały, rób codziennie
trening mały - siłownia
na wolnym powietrzu
przy ulicy Chabrowej

50 000,00 zł

40 068,30 zł

TAK

Razem jest weselej

40 000,00 zł

39 708,48 zł

TAK

139 118,02 zł

95 000,00 zł

TAK

70 000,00 zł

64 201,60 zł

TAK

Modernizacja zadaszenia
muszli koncertowej
w Parku im. Henryka
Czempiela w RybnikuNiedobczycach
Niewiadom jest jeden integracja poprzez
zabawę i sport

21

Tworzymy kulturę w Ochojcu

6 000,00 zł

5 800,00 zł

TAK

22

Rozwój infrastruktury
kulturalnej w Ochojcu

1 600,00 zł

1 845,00 zł

TAK

Nowymi technologiami
łączymy pokolenia stworzenie dzielnicowej
mobilnej pracowni
komputerowej

32 000,00 zł

29 759,00 zł

TAK

Budowa ogrodzenia
OSP Orzepowice

65 500,00 zł

67 200,00 zł

TAK

Ochojec

23

24
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Orzepowice

Wyjaśnienie

Uzupełnienie środków b.m.
kwotą 245 zł

Uzupełnienie środków b.m.
kwotą 1 700 zł

Lp.

Dzielnica

25

26

Tytuł projektu
Piknik Rodzinny

Paruszowiec-Piaski Aktywne wakacje na Pioskach
- organizacja półkolonii
letnich dla dzieci

Kwota
wnioskowana

Kwota
wydatkowana

Zrealizowano (TAK) /
Nie zrealizowano (NIE)

Wyjaśnienie
Uzupełnienie środków DK
Niedobczyce kwotą 2 141 zł

15 000,00 zł

17 137,16 zł

TAK

55 000,00 zł

46 760,01 zł

TAK

Bieżnia lekkoatletyczna 80 m
wraz z piaskownicą
do skoku w dal

47 620,00 zł

0,00 zł

NIE

28

Doposażenie Domu Strażaka
w Popielowie

22 380,00 zł

22 140,00 zł

TAK

29

Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Rady Dzielnicy
Radziejów 2018

1 500,00 zł

1 497,45 zł

TAK

27
Popielów

30

31
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Radziejów

Wykonanie projektu
budowlanego na zadaszenie
trybuny na boisku MKS "32"
Radziejów

15 000,00 zł

0,00 zł

NIE

Festyn dzielnicowy –
Majówka 2018

10 000,00 zł

9 750,00 zł

TAK

Postępowanie przetargowe
w 2018 r. zostało
unieważnione z powodu
przekroczenia kwoty
przeznaczonej na finansowanie
zamówienia.
Zabezpieczono w budżecie
na 2019 rok kwotę 49 619,94 zł.

Postępowanie przetargowe
w 2018 r. zostało
unieważnione z powodu
przekroczenia kwoty
przeznaczonej na finansowanie
zamówienia.
Zabezpieczono w budżecie
na 2019 rok kwotę 15 000 zł.

Lp.

Dzielnica

Tytuł projektu

Kwota
wnioskowana

Kwota
wydatkowana

Zrealizowano (TAK) /
Nie zrealizowano (NIE)

Spotkanie integracyjne
z seniorami 2018

3 500,00 zł

3 500,00 zł

TAK

33

Łączy nas piłka - piknik
rodzinny na sportowo
w "MKS 32 RadziejówPopielów"

5 000,00 zł

5 000,00 zł

TAK

34

Nowy Rok - na poważnie…

5 000,00 zł

5 000,00 zł

TAK

Organizacja festynu rodzinnoodpustowego
dla mieszkańców
Rybnickiej Kuźni

23 000,00 zł

23 000,00 zł

TAK

Północ - dzielnica aktywnego
wypoczynku

90 000,00 zł

84 246,00 zł

TAK

Festyn na Smolnej

27 800,00 zł

27 300,00 zł

TAK

32
Radziejów

Rybnicka Kuźnia
35

36

Rybnik-Północ

37

Smolna
38
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Dla zdrowia dla ducha –
dla dużego i malucha

60 000,00 zł

188,65 zł

NIE

Wyjaśnienie

Wykonanie map do celów
projektowych (188,65 zł).
Postępowanie przetargowe
w 2018 r. zostało
unieważnione z powodu
przekroczenia kwoty
przeznaczonej na finansowanie
zamówienia.
Zabezpieczono w budżecie
na 2019 rok kwotę 59 937,65 zł.

Kwota
wnioskowana

Kwota
wydatkowana

Zrealizowano (TAK) /
Nie zrealizowano (NIE)

Dzielnica

Tytuł projektu

Stodoły

Siłownia na wolnym powietrzu
przy ul. Bł. Ks. E. Szramka
w Rybniku-Stodołach

39 975,00 zł

32 995,80 zł

TAK

Śródmieście

Zakup szafek do Szkoły
Podstawowej z Oddziałami
Mistrzostwa Sportowego nr 9
im. Adama Mickiewicza
w Rybniku, ul. Cmentarna 1

89 966,25 zł

89 846,94 zł

TAK

41

Plastyczne popołudnia
w Wielopolu

5 000,00 zł

4 990,04 zł

TAK

42

Zakup i montaż przy boisku
"Sahara" urządzeń
do ćwiczeń na świeżym
powietrzu - etap II
(uzupełnienie)

9 000,00 zł

8 985,15 zł

TAK

43

Zakup namiotu festynowego
6 x 12 m i 10 szt. kompletów
stołów i ławek festynowych

8 000,00 zł

7 871,00 zł

TAK

44

Festyn Dni Wielopola 2018

12 000,00 zł

11 800,00 zł

TAK

45

Rybnicka Olimpiada Sportowa
Przedszkolaków

3 000,00 zł

2 999,61 zł

TAK

46

Spotkanie świątecznonoworoczne dla seniorów
w Wielopolu

3 000,00 zł

2 982,00 zł

TAK

Lp.

39

40

Wielopole
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Wyjaśnienie

Lp.

47

Dzielnica

Zamysłów

48

49

50
Zebrzydowice
51

52

8/8

Tytuł projektu

Kulturalny Zamysłów.
Integracja mieszkańców
przez sport i kulturę oraz
rozbudowa projektu
RAJZAPUNKTU

Ogólnopolski konkurs
plastyczny:
"Liczymy na 4 pory roku"
IV Regionalny konkurs
recytatorski
"Polscy poeci dzieciom"
Zajęcia warsztatowe
o tematyce plastycznej
pt. "Pędzel-frędzel"
Edukacja międzypokoleniowa
z komputerem etap 1 - stworzenie pracowni
komputerowej
Integracja mieszkańców
dzielnicy Zebrzydowice
poprzez organizację imprez
środowiskowych w roku 2018

Kwota
wnioskowana

Kwota
wydatkowana

Zrealizowano (TAK) /
Nie zrealizowano (NIE)

Wyjaśnienie

Zrealizowano działania
kulturalne
(nie zrealizowano części
inwestycyjnej).

Wykonanie map do celów
projektowych (75,46 zł).
Postępowanie przetargowe
w 2018 r. zostało
unieważnione z powodu
przekroczenia kwoty
przeznaczonej na finansowanie
zamówienia.
Zabezpieczono w budżecie
na 2019 rok kwotę 20 938,11 zł.

70 000,00 zł

48 575,28 zł

350,00 zł

350,00 zł

TAK

1 150,00 zł

1 148,88 zł

TAK

2 950,00 zł

2 949,83 zł

TAK

55 200,00 zł

44 283,00 zł

TAK

10 300,00 zł

10 000,00 zł

TAK

2 938 847,27 zł

1 457 002,79 zł

