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WSTĘP 
 

 

 

 

 Zgodnie z wprowadzoną w 2018r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz 

miasta co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miasta raport o stanie miasta. Stanowi on 

podsumowanie działalności samorządu gminnego w roku poprzednim. 

 Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. 

  Mam nadzieje, ze informacje w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Wojkowic 

do zwiększenia wiedzy  na temat funkcjonowania samorządu miejskiego, a także staną się 

podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta. 

 

 

 

        Burmistrz Miasta Wojkowice 

                   Tomasz Szczerba 
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 
1.1.  Położenie 

 

Gmina Wojkowice administracyjnie należy do województwa śląskiego, powiatu będzińskiego. 

Położona jest w Aglomeracji Górnośląskiej w Subregionie Centralnym. 

Jest gminą miejską położoną nad rzeką Brynicą. Została utworzona z trzech niegdyś odrębnych 

jednostek administracyjnych: Wojkowic Komornych, Żychcic i Kamyc. Prawa miejskie uzyskała 

w roku 1962. Miasto zajmuje powierzchnię 12,77 km2. 

 

Wojkowice sąsiadują z gminami: 

- Bobrowniki (sołectwa: Rogoźnik, Bobrowniki) odpowiednio od północny i zachodu, 

- Psary (sołectwo Strzyżowice) od północnego -  wschodu, 

- Będzin( dzielnica Grodziec) od wschodu, 

- Siemianowice Śląskie (dzielnica Przełajka) od południa, 

- Piekary Śląskie( dzielnica: Dąbrówka Wielka, Brzozowice – Kamień) od południa. 

 

 

1.2 Mieszkańcy Gminy 

 

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba  mieszkańców zmniejszyła się o 22 osoby, przez 

co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 8708 osób, w tym 4584 kobiet i 4124 mężczyzn.  

W 2019 r.  w mieście urodziło się 62 dzieci, w tym 28 dziewczynek i 34 chłopców, a zmarło 129 

osób, w tym 41 kobiet i 68 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2019 roku podobnie jak    

w latach poprzednich wykazywał zdecydowanie tendencje zniżkową. 

 

1.3. Struktura Urzędu 

 

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta  w 2019 roku przedstawiała się następująco: 

▪ Burmistrz  
▪ Sekretarz  
▪ Skarbnik  
▪ Wydział Finansowy  

▪ Wydział Organizacyjny 

▪ Wydział Spraw Obywatelskich 

▪ Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieszkaniowej 

▪ Wydział Polityki Miejskiej 

▪ Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji 

▪ Samodzielne stanowisko ds. oświaty 

▪ Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania 

przestrzennego 

▪ Samodzielne stanowisko ds. geodezji i regulacji stanów prawnych nieruchomości.  

file:///C:/Users/Sekretarz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S8XQ11FC/burmistrz.html
file:///C:/Users/Sekretarz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S8XQ11FC/sekretarz.html
file:///C:/Users/Sekretarz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S8XQ11FC/skarbnik.html
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1.4.  Jednostki podległe 

 

W 2019 roku w Gminie funkcjonowały następujące jednostki podległe: 

 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

2) Miejski Ośrodek Kultury 

3) Miejska Biblioteka Publiczna 

4) Placówka Wsparcia Dziennego „TLEN”  
5) Centrum Usług Wspólnych 

6) Szkoła Podstawowa nr 1 

7) Szkoła Podstawowa nr 3 

8) Przedszkole „Przyjaciół  Bajek” 

9) Żłobek Miejski „Figielkowo” 
 

1.5. Spółki komunalne 

 

W 2019 roku w Gminie funkcjonowały dwie spółki komunalne: 

 

a) „Recykling” Spółka z o.o. 

b) „ Wojkowickie Wody” Spółka z o.o.  
 

 

2. FINANSE MIASTA 

 

2.1.  Budżet. 

Budżet Miasta Wojkowice na rok 2019 przyjęty został uchwałą Rady Miasta Nr IV.48.2018 z dnia 

21 grudnia 2018 r. 

Ustalono wartość dochodów w wysokości  – 34 955 091,24 zł. 

Ustalono wartość wydatków w wysokości  – 36 321 500,00 zł. 

Ustalono przychody w wysokości   – 3 003 990,76 zł (stanowiące pożyczki i kredyty 

planowane do zaciągnięcia oraz stanowiące spłatę pożyczek udzielonych przez Miasto z budżetu). 

Ustalono rozchody w wysokości   – 1 637 582,00 zł (stanowiące wartość planowanych 

do spłaty w 2019 r. kredytów i pożyczek). 

 

W trakcie roku budżet uległ następującym zmianom: 

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę    – 3 973 717,90 zł; 

- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę    – 4 208 374,90 zł; 

- zwiększeniu po stronie przychodów o kwotę – 1 284 657,00 zł oraz 

- zwiększeniu po stronie rozchodów o kwotę   – 1 050 000,00 zł. 

 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., plan budżetu Gminy zamknął się następującymi kwotami: 

- po stronie dochodów – 38 928 809,14 zł, w tym: 

− dochody bieżące  – 32 762 196,10 zł, 

− dochody majątkowe  –   6 166 613,04 zł, 

- po stronie wydatków – 40 529 874,90 zł, w tym: 
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− wydatki bieżące    – 33 009 013,90 zł, 

− wydatki majątkowe    – 7 520 861,00 zł; 

- po stronie przychodów – 4 288 647,76 zł, w tym: 

− tzw. wolne środki    – 1 054 657,00 zł 

− spłata pożyczek udzielonych  – 233 990,76 zł. 

− kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł  

- po stronie rozchodów – 2 687 582,00 zł, w tym: 

− spłata kredytów i pożyczek – 2 687 582,00 zł. 

 

Dochody. 

Plan dochodów po zmianach wyniósł – 38 928 809,14 zł i został zrealizowany w 93,11 %, 

na kwotę – 36 246 717,47 zł, w tym: 

− dochody bieżące  – 32 700 672,49 zł, tj. 99,81 %, 

− dochody majątkowe  – 3 546 044,98 zł, tj. 57,50 %. 

 

Wydatki. 

Plan wydatków po zmianach wyniósł – 40 529 874,90 zł i został zrealizowany w kwocie – 

33 790 935,74 zł, co stanowi 83,37 %, w tym: 

A. Wydatki bieżące  – 31 708 835,47 zł, tj. 96,06 %, 

B. Wydatki majątkowe  – 2 082 100,27 zł, tj. 27,68 %. 

 

 

 2.2. Przychody. 

Plan przychodów w wysokości – 4 288 647,76 zł został wykonany w łącznej kwocie – 

3 308 500,91 zł, tj. 77,14 %, w tym: 

− wolne środki  – 2 177 457,39 zł, tj. 206,46 %; 

− spłata pożyczek udzielonych  – 231 043,52 zł, tj. 98,74 %; 

− kredyty – 900 000,00 zł, tj. 30 %.  

 

2.3. Rozchody. 

Plan rozchodów w wysokości – 2 687 582,00 zł został wykonany w 100 %, w tym: 

− spłacono część kredytu zaciągniętego w Krakowskim Banku Spółdzielczym               

w łącznej wysokości – 797 582,00 zł 

− spłacono część kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tworogu                  

w łącznej wysokości – 200 000,00 zł; 

− spłacono część kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich 

Górach w łącznej wysokości – 540 000,00 zł; 

− spłacono część pożyczki zaciągniętej w Magellan S.A. – 1 150 000,00 zł  
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Pożyczek z budżetu gminy w roku 2019 nie udzielono. Pozostałe do spłacenia zadłużenie  z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 

wyniosło – 6 192 640,00 zł, co stanowi 17,08 % wykonanych w roku 2019 dochodów ogółem. 

2.4. Deficyt/Nadwyżka 

 Osiągnięty wynik budżetu w roku 2019 wyniósł – 2 455 781,73 (dochody ogółem 

przewyższyły wydatki ogółem o tę kwotę); bilans przepływów bieżących był dodatni i opiewał       

na kwotę – 991 837,02 zł. 

2.5. Zobowiązania wymagalne 

 Na koniec roku 2019 gmina Wojkowice nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 

2.6. Poręczenia i gwarancje 

 W 2019 r. gmina Wojkowice nie udzielała poręczeń i gwarancji. 

 

3. PROGRAMY I STRATEGIE 

 

W 2019 roku Miasto realizowało następujące Programy i Strategie: 

 

3.1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Wojkowice 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Wojkowice (PGN) jest dokumentem, który 

zakłada zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in.       

poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, 

utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności 

gospodarki. 

PGN stanowi plan zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych gminy, związanych z gospodarką    

w perspektywie roku 2020. Wskazuje on również optymalne z punktu widzenia lokalnych kosztów 

i korzyści, rozwiązania stymulujące rozwój gospodarczy. 

Działania wskazane w PGN są działaniami priorytetowymi w procesie aplikowania o 

dofinansowanie ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. 

Sztandarowymi typami projektów w gospodarce niskoemisyjnej są przede wszystkim:                   

energooszczędne budownictwo, efektywny ekonomicznie i ekologicznie transport oraz nowe     

technologie. 

Działania podjęte w celu realizacji Programu: 

 

1) W 2017r. Gmina Wojkowice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.” Budowa 

zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg 

rowerowych, prowadzących do punktu przesiadkowego” oraz stała się beneficjentem 

środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa: 

IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; 

działanie: 4.5.  Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie;                 

poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.  

30 sierpnia 2018r. podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu                                  

z Województwem Śląskim.  
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Całkowita wartość opiewa na 7 434 957, 67 zł, a maksymalna kwota dofinansowania z UE         

i budżetu państwa wynosi 4 795 913,04 zł. 

2) Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach złożył wniosek o dofinansowanie w procedurze 

konkursowej projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej              

w Wojkowicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Środki pochodzą                 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu    

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa: IV.              

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;       

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze       

publicznej i mieszkaniowej; Poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne 

źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.  
Zakładana wartość projektu: 1 086 520,90 zł, dofinansowanie: 863 684,68 zł. 
 

3) Gmina Wojkowice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.” Termomodernizacja 

budynku Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a.” Środki pochodzą               

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu    

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa: IV.              

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;         

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze               

publicznej i mieszkaniowej; Poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne 

źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT. Umowa                                   

o dofinansowanie zawarta została w marcu 2020r.  
Wartość projektu: 2 570 712,13 zł, dofinansowanie: 2 185 105,30 zł. 
 

4) Gmina Wojkowice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.” Modernizacja          

oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojkowice w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”; działanie 4.1 Odnawialne      

źródła energii, poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT. Docelowo w ramach 

projektu zostanie zmodernizowanych 75 punktów oświetleniowych oraz 7 szt. słupów                     

oświetleniowych. 
Projekt obejmuje oświetlenie na ulicach: Morcinka, Granitowej, Kopalnianej, Zacisze,        

Sucharskiego. W wyniku realizacji projektu zmodernizowane zostanie: 

- 4 oprawy o mocy jednostkowej 24 [W], 

- 7 opraw o mocy jednostkowej 36 [W], 

- 64 oprawy o mocy jednostkowej 35 [W].  
 

5) Gmina Wojkowice uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. 

„Termomodernizacja budynku, będącego własnością Gminy Wojkowice przy ul. 

Sucharskiego 17, 17a”, który realizowany jest przy udziale środków z Funduszu Spójności 

w ramach Programu              Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

– oś priorytetowa:           Zmniejszenie emisyjności gospodarki; działanie: Kompleksowa 

likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego; poddziałanie: Wspieranie 

efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. 
Dofinansowanie zostało udzielne na mocy umowy o dofinasowanie nr 12/2020 z dnia           

13 marca 2020r. zawartej pomiędzy Gminą Wojkowice a Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Planowana całkowita wartość projektu: 527 609,22 zł.  

Dofinansowanie z UE: 339 883,55 zł 
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3.2. Programu współpracy Gminy Wojkowice z organizacjami pozarządowymi oraz            

        podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego        

        i wolontariacie. 

 

Przyjęcie Programu współpracy Gminy Wojkowice z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie wynika z art. 5a, ust. 1 wskazanej ustawy. Program określa formy współpracy, 

priorytetowe zadania publiczne, sposób realizacji programu oraz planowane środki przeznaczone 

na realizację zadań publicznych. 

Działania podjęte w celu realizacji Programu: 

 

1) Otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury       

fizycznej”. 
Wsparcie zadań nastąpiło poprzez udzielnie dotacji następującym stowarzyszeniom          

i realizowanym przez nich zadaniom: 

⎯ „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” - Akademia Sportu              

Wojkowice (29 500 zł), Miejski Klub Sportowy „Górnik Wojkowice” -  

(100 500 zł), Klub Sportu i Rekreacji Mistral (10 000 zł) – 140 000 zł, 

⎯ „Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z gminy Wojkowice - Lato w mieście 

2019” , 

⎯  Zagłębiowski Klub Szermierczy w Sosnowcu – 12 000 zł  

 

2) Pominięcie otwartego konkursu ofert (art. 19a ustawy) 
Wsparcie zadań nastąpiło poprzez udzielnie dotacji następującym stowarzyszeniom i 

realizowanym przez nich zadaniom: 

⎯ Stowarzyszenie Klub Sportu i Rekreacji MISTRAL - II Noworoczno-Mikołajkowy 

turniej Taekwondo - 10 000,00 zł, 

⎯ Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, Koło nr 63 w Wojkowicach - Promocja                

            wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży - 8 000,00 zł, 

⎯ Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior - Aktywny senior – aktywne              

społeczeństwo - 10 000,00 zł, 

⎯ Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego - Wojkowickie Studio          

Młodych Talentów - 6 500,00 zł, 

⎯ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - oddział Wojkowice - Sport, 

zdrowie i kultura w życiu Seniora - 3 500,00 zł 

Łącznie na realizacje programu w 2019 roku wydano 190.000,00 zł 

 
3.3. Lokalny Program Rewitalizacji. 

 
Istotą Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz celów i projektów z niego wynikających jest             

potrzeba pozytywnych zmian, przy zaangażowaniu szerokiej grupy zainteresowanych. 

Głównym celem rewitalizacji w Wojkowicach jest poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez 

przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym, funkcjonalnym i infrastrukturalnym oraz 

odnowienie zdegradowanych przestrzeni miejskich i nadanie im nowej formy architektonicznej        

i funkcjonalnej. 

Działania podjęte w celu realizacji Programu – rozpoczęcie realizacji zadań wpisanych                        

w Lokalnym Programie Rewitalizacji: 

 

1) W 2017r. Gmina Wojkowice złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. Budowa        

zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R w Wojkowicach wraz z budową dróg                  
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rowerowych, prowadzących do punktu przesiadkowego oraz stała się beneficjentem        

środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego         

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa: IV. 

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna;          

działanie: 4.5.  Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie; poddziałanie: 

4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.  

30 sierpnia 2018r. podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu z Województwem 

Śląskim. 

7 marca 2019r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych w ramach inwestycji. 

Całkowita wartość opiewa na 7 434 957, 67 zł, a maksymalna kwota dofinansowania z UE         

i budżetu państwa wynosi 4 795 913,04 zł.  

 

2) Gmina Wojkowice uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. 

„Termomodernizacja budynku, będącego własnością Gminy Wojkowice przy ul. 

Sucharskiego 17, 17a”, który realizowany jest przy udziale środków z Funduszu Spójności 

w ramach Programu             Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

– oś priorytetowa:          Zmniejszenie emisyjności gospodarki; działanie: Kompleksowa 

likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego; poddziałanie: Wspieranie 

efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. 

Dofinansowanie zostało udzielne na mocy umowy o dofinasowanie nr 12/2020 z dnia 13 

marca 2020r. zawartej pomiędzy Gminą Wojkowice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Planowana całkowita wartość projektu: 527 609,22 zł. Dofinansowanie z UE: 339 883,55 zł 

 

 

3.4. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wojkowice. 
 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wojkowice” przyjęty 

został uchwałą nr XLIII/307/2010 Rady Miasta Wojkowice z dnia 12 lutego 2010 r. Celem             

Programu jest wybór i wskazanie optymalnej drogi postępowania w zakresie gospodarki odpadem 

niebezpiecznym, jakim jest azbest, występujący na terenie Miasta Wojkowice. Przedstawione cele 

i działania są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami          

określonymi w programach różnych szczebli (krajowym, wojewódzkim).  

Opracowano program działań i wytyczono cele oraz zadania strategiczne. Realizacja         

tych działań, umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych,         

uporządkowanie i scentralizowanie gospodarki odpadem niebezpiecznym, jakim jest azbest oraz 

poprawę jakości środowiska na terenie gminy. Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Szerokie jego 

zastosowanie w stosunkowo dużych ilościach nastąpiło w okresie ostatnich 100 lat. Z uwagi             

na swoje niewątpliwe zalety, jak odporność na wysokie temperatury, na działanie mrozu,                   

na działanie kwasów, elastyczność, dobre właściwości mechaniczne i małe przewodnictwo cieplne           

wykorzystywany był chętnie jako cenny surowiec również w Polsce. Materiały zawierające azbest 

należą do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i z tego powodu           

powinny podlegać sukcesywnej eliminacji. Są to odpady niebezpieczne, a gospodarka nimi            

wymaga prawidłowego podejścia oraz szczególnej kontroli. Szczególne zasady postępowania            

z odpadami zawierającymi azbest reguluje szereg przepisów m.in. ustawa o zakazie stosowania 

azbestu, ustawa prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach oraz związane z nimi                       

rozporządzenia wykonawcze. Ostatnia nowelizacja ustawy o zakazie stosowania azbestu                     

z 22 grudnia 2004 roku praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów zawierających azbest       

w Polsce. Do rozwiązania pozostaje natomiast – bardzo ważny ze względu na zdrowie ludzi i stan 

środowiska – problem sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów zawierających azbest. Groźne 

dla zdrowia są włókna respirabilne, wystarczająco drobne by przeniknąć głęboko do płuc. Włókna 
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powstają na skutek działania mechanicznego (np. gdy płyty azbestowe są łamane lub poddane         

jakiejkolwiek obróbce mechanicznej lub ścieraniu). 

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku przyjęła "Program 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski". Program 

ten obejmuje okres 30-letni, tj. lata 2003 - 2032. 

Realizacja zadań przewidzianych w tym Programie wymaga zaangażowania administracji             

publicznej i różnych instytucji działających na trzech poziomach:  

• centralnym: Rada Ministrów, minister właściwy do spraw gospodarki, Główny Koordynator 

Programu (w strukturze ministerstwa) 

• wojewódzkim: wojewoda, samorząd województwa 

• lokalnym: samorząd powiatowy (miasta na prawach powiatu), samorząd gminny.   

 W celu realizacji zadań przewidzianych w Programie, niezbędnym jest zaangażowanie       

administracji publicznej wszystkich stopni oraz różnych instytucji na szczeblu krajowym,               

wojewódzkim i lokalnym. "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest                  

stosowanych na terytorium Polski" zakłada, iż na poziomie lokalnym w realizację zadań Programu 

zaangażowane powinny być zarówno samorząd powiatowy jak i gminny. Do kompetencji                

samorządów winno należeć: nadzorowanie realizacji Programu i wykorzystania przyznanych       

środków finansowych, prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za składowanie           

odpadów zawierających azbest, np. w stosunku do uboższych właścicieli obiektów – częściowe 

lub całkowite zwalnianie z opłat; inicjowanie i organizowanie innych form pomocy                             

dla mieszkańców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

W 2019 roku na terenie Miasta Wojkowice udzielono 3 dotacji właścicielom nieruchomości 

oraz 1 Wspólnocie Mieszkaniowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest, łącznie             

na kwotę 8 979,84 zł.  

 

3.5. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt      

       na terenie Gminy Wojkowice . 

 

W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w roku 2019 Gmina Wojkowice 

posiadała zawarte porozumienie międzygminne z Gminą Bielsko-Biała, na podstawie którego 

bezdomne zwierzęta z terenu Wojkowic umieszczane były w Miejskim Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej, przy ul. Reksia 48. 

W 2019 roku w schronisku umieszczono  4 psy. 
Łączny koszt poniesiony na realizację zadania w roku 2019 wyniósł 29 930,18 zł.  

Kwota miesięcznej dotacji: 2 135,24 zł (styczeń), pozostałe miesiące 2 135,21 zł. 
Na odławianie bezdomnych zwierząt wraz z ich transportem do schroniska w 2019 roku 

Gmina Wojkowice posiadała zawartą umowę z Firmą Handlowo-Usługową Mariusz Jurczyk             

z siedzibą w Zawierciu (42-400), przy ul. Strumień-Wierczki 27.  
Łącznie poniesione koszty w roku 2019 – 39 852, 00 zł brutto. 

W oparciu o ww. Program w 2019 roku prowadzone były działania związane z opieką nad 

wolno żyjącymi kotami, w szczególności związane z ograniczeniem i kontrolą ich populacji (przy 

udziale zarejestrowanych społecznych opiekunów) oraz dokonywany był zakup w okresie 

jesienno-zimowym suchej karmy na cele ich dokarmiania. Na terenie Gminy Wojkowice, wg stanu 

na dzień 31 grudnia 2019 roku zarejestrowanych było 22 społecznych opiekunów kotów wolno 

żyjących, którzy mieli pod swoja opieką 109 kotów. 

 W 2019 roku koszty poniesione na dokarmianie kotów wolno żyjących (zakup suchej karmy) 

wyniosły – 2 748,02 zł.,  

W ramach Programu wykonano 9 zabiegów sterylizacji oraz 5 zabiegów kastracji. 

Koszty poniesione na ten cel wyniosły - 1 321,47 zł.  
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 Zapisy zawartego w 2019 roku porozumienia międzygminnego obejmowały również 

realizację przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku - Białej zadania 

związanego ze sterylizacją i kastracją zwierząt domowych przyjętych do Schroniska oraz 

usypianiem ślepych miotów w Schronisku. 
 

3.6. Program posiłek w szkole i w domu 

Strategicznym celem Programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci                                   

i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk 

wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub 

osób niepełnosprawnych. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udzieliła 

wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% 

kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. 

Ze środków przekazanych gminie z Programu udzielono wsparcia: 

⎯ dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

⎯ uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

⎯ osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach wymienionych w art.. 7 ustawy        

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w formie posiłku, świadczenia pieniężnego            

na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych. 

Na przestrzeni 2019 roku pomocą objęto 177 osób. Pomoc polegała na przyznaniu jednego 

posiłku gorącego dziennie, przyznaniu zasiłku celowego na zakup żywności oraz pomocy 

rzeczowej.  

Łączny koszt programu wyniósł 42 333,00 PLN, z czego 17 133,00 zł to środki własne gminy. 

 

3.7. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Został opracowany 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 

2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form 

ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. 

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej 

żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. 
Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, 

a także cukier i olej. Mogą one także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących 

m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania 

budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności          

i włączenia społecznego. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach w realizacji Programu jest partnerem 

Caritas Diecezji Sosnowieckiej. 

W 2019 roku wydano skierowania po odbiór żywności dla 120 osób. Odbiór żywności przez 

mieszkańców naszego miasta następuje w magazynie żywności Caritas w Sosnowcu lub                     

w schronisku dla osób bezdomnych w Łagiszy. 
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3.8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

 
Założenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii realizowane były poprzez: 

 

⎯ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rahabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i ich rodzin, 

⎯ prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych                  

do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat 

zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych        

i NSP, a także pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie 

może prowadzić do uzależnienia, 

⎯ pomoc dzieciom z rodzin z problemami uzależnienia, 

⎯ udzielenie rodzinom, w których występują problemy uzależnień psychospołecznej                    

i prawnej pomocy, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

⎯ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności       

dla dzieci i młodzieży, 

⎯ ograniczenie dostępności napojów alkoholowych 

Łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie programu uzyskana z zezwoleń        

na sprzedaż wyrobów alkoholowych w roku 2019 wyniosła 132 000,00 zł 

Wydatki na działania związane z realizacją Programu w roku 2019 wyniosły łącznie 

129 986,00 zł 

 
W 2019 roku w ramach Programu na terenie naszego miasta realizowany był projekt                       

„Weź nie bierz! Zintegrowane działania w zakresie profilaktyki uzależnień na terenie Gminy 

Wojkowice”. Projekt został dofinansowany z rządowego Programu ograniczania przestępczości        

i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej  im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”                

i koordynowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W projekcie wzięli udział 

uczniowie ze szkół podstawowych, rodzice oraz mieszkańcy miasta. Łącznie Projektem objęto 

ponad 2100 osób,           w tym 750 uczniów wojkowickich placówek oświatowych, 350 rodziców, 

1000 mieszkańców biorących udział w ankiecie nt. poczucia bezpieczeństwa,  80 uczestników 

debaty publicznej. 

Efektem realizacji Projektu były: 

⎯ stworzenie gminnej sieci współpracy, wdrożenie programów profilaktycznych oraz 

opracowanie i wdrożenie zintegrowanego modelu profilaktyki, 

⎯ uruchomienie Mobilnego Punktu Konsultacyjnego dla rodziców. W ramach jego działania 

zostały przeprowadzone konsultacje indywidualne i warsztaty terapeutyczne dla rodzin           

i rodziców. Wzięło w nich udział 161 osób, 

⎯ przeprowadzenie warsztatów arteterapii, w których wzięło udział 23 uczestników, 

⎯ warsztaty TEAEM BUILDING (budowanie zespołu), w których wzięło udział 15 uczniów, 

⎯ trening zastępowania agresji, w którym wzięło udział 15 uczniów, 

⎯ warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, w których wzięło udział 18 uczniów; 

⎯ zajęcia sportowe jako alternatywa dla używek. W spotkaniach wzięło udział 32 uczniów. 

Łączna kwota realizacji zadania wyniosła 23 792,00 zł, z czego dotację stanowiła kwota                 

19 034,00 zł , natomiast wkład własny to 4 758,00 zł. 



 

15 

 

 

3.9. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2015-2020 

Program skierowany jest przede wszystkim do: ofiar przemocy w rodzinie (dzieci, 

współmałżonków, partnerów, rodziców, osób starszych, niepełnosprawnych), sprawców przemocy 

w rodzinie, świadków przemocy, przedstawicieli władz lokalnych, przedstawicieli służb 

pracujących z dziećmi (nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów, 

pracowników wymiaru sprawiedliwości, pracowników służby zdrowia, księży). Program został 

opracowany w oparciu o lokalną diagnozę problemów społecznych, którą wykonano na postawie 

danych źródłowych instytucji zajmujących się problemem przemocy. 

Od 2011 roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Wojkowice funkcjonuje Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który pracuje w ramach 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 

Głównym celem programu jest: 

⎯ pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu problemów, 

⎯ podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu 

przemocy, 

⎯ współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu i przeciwdziałaniu zjawisku 

przemocy, 

⎯ podejmowanie wspólnych działań w oparciu o procedurę "Niebieskiej Karty". 

 

Zadaniami programu są: 

⎯ prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych działań na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

⎯ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu 

zapobieganie zjawisku przemocy, 

⎯ inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

⎯ opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach, 

⎯ rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwości udzielenia pomocy                        

w środowisku lokalnym, 

⎯ inicjowanie działań wobec osób stosujących przemoc, 

⎯ monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje zagrożenie wystąpienia przemocy oraz 

rodzin, w których dochodzi do przemocy, 

⎯ prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych na rzecz rodzin dotkniętych przemocą; 

⎯ opracowanie i realizacja indywidualnego planu pomocy na rzecz rodzin dotkniętych 

przemocą, 

⎯ podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

poprzez udział w szkoleniach z zakresu diagnozowania problemu przemocy, interwencji 

kryzysowej, procedury prowadzenia Niebieskiej Karty, 

⎯ zmiana postawy mieszkańców gminy Wojkowice wobec przemocy domowej poprzez 

rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy wśród 

lokalnej społeczności. 
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W 2019 roku do Zespołu złożono 6 Niebieskich Kart, z czego w dwóch przypadkach 

procedura została wszczęta z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast 

w pozostałych przez Policję. W ciągu roku prowadzone były również 2 Karty założone            

w 2018 r. Łącznie w 2019 roku Procedurą Niebieskiej Karty objętych było 6 rodzin,                 

w których zamieszkiwało 20 osób, w tym 4 dzieci.  

 

3.10  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2020 

W ramach programu gmina podejmuje szereg działań mających na celu wspieranie rodziny. 

Działania prowadzone w 2019 r. to: 

 

⎯ obsługa programu "Karta Dużej Rodziny", 

⎯ finansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego "Tlen", 

⎯ działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

⎯ działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

⎯ działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, 

⎯ obsługa świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, 

⎯ obsługa programu "500+", 

⎯ obsługa świadczeń alimentacyjnych 

⎯ działalność asystenta rodziny, 

⎯ praca socjalna na rzecz rodzin, 

⎯ prowadzenie Punktu Porad Prawnych w MOPS, 

⎯ obsługa dodatków mieszkaniowych 

 

3.11.  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wojkowice                            

na lata 2015-2020. 

Opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych jest 

obligatoryjnym zadaniem gminy, wynikającym z art. 17 ust.1. pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej 

„Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem 

jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka”.  

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 

Wojkowice na lata 2015-2020, przygotowywane jest corocznie zgodnie z zapisami Uchwały Nr 

LIV.519.2014 Rady Miasta Wojkowice z dnia 29 września 2014 r. Sprawozdanie z realizacji 

Strategii za rok 2019, podobnie jak wcześniejsze sprawozdania przygotowano według przyjętego 

schematu. Realizacja działań ujętych w planie służy osiągnięciu  wyznaczonych w Strategii celów, 

a sprawozdanie jest elementem procesu monitoringu
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4. ŁAD PRZESTRZENNY 

 

Przemożny wpływ na pozycję w regionie ma gospodarowanie przestrzenią miejską. 

Ważnym instrumentem w tym sektorze jest planowanie przestrzenne. Wojkowice są jednym               

z nielicznych miast posiadającym niemal pełne pokrycie całego terenu planem zagospodarowania. 

Planowanie, to nie tylko ustanawianie wymogów w zakresie zagospodarowania przestrzennego         

i samorządowe władztwo nad przestrzenią miejską, ale i dowód dbałości władz miejskich                     

o harmonijny i celowy rozwój zarządzanym terenem. Pod tym względem Wojkowice                            

są w czołówce gmin Aglomeracji Górnośląskiej. 
Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojkowic został 

przyjęty uchwałą Rady Miasta nr XXXVI/313/2013 z dnia 26.02.2013r. Opracowany on został 

zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Wojkowice (Uchwała Rady Miejskiej nr XLIV/217/2006 z dnia 21.08.2006r.).                     

Plan pokrywa teren miasta niemal w 100%.  

Obecnie  toczy się postępowanie o zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Wojkowice obejmującego cały obszar miasta. 

 

 

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I  KOMUNALNA 

 

5.1. Zasób mieszkaniowy  

Gmina wykonuje swoje zadania w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób np.: poprzez 

tworzenie warunków dla inwestycji mieszkaniowych, również we współpracy z gminami 

ościennymi. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego nałożyła na gminy obowiązek uchwalenia wieloletnich programów 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na co najmniej pięć kolejnych lat. 

Gospodarka mieszkaniowa 

Na początku 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania : 

• stanowiące  100% własność  gminy  w  budynkach  przy ul. Sucharskiego 17, 17a , 

Sucharskiego 19, Sucharskiego 21   – w budynkach znajdują się  łącznie 33 mieszkania,                 

o powierzchni 1236,81 m2, o przeciętnej liczbie 2 izb, z czego w budynku : 

⎯ Sucharskiego 17 17a znajduje się 19  lokali o powierzchni 639,32m2;  

⎯ Sucharskiego 19 znajduje się 7 lokali o powierzchni 297,51m2; 

⎯ Sucharskiego 21 znajduje się 7 lokali o powierzchni 299,98m2 

• Znajdujące się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Sucharskiego 

15,18,20,23,24,2527,28 28a, 29,31, Plaka 4D, Sobieskiego 235;Morcinka 13, 22, z czego             

w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej: 

⎯ Sucharskiego 15  znajdują się 2 mieszkania  gminy , o powierzchni 37,94m2 każde, 

łączna  powierzchnia mieszkań  gminy w tym budynku to 75,88m2, o przeciętnej liczbie 

izb 2, 

⎯ Sucharskiego 18  znajdują się 1 mieszkania  gminy o powierzchni 44,93m2  łącznie,      

o  liczbie izb 3, 
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⎯ Sucharskiego 20  znajdują się 2 mieszkania  gminy o powierzchni 45,11m2 każde, 

łączna powierzchnia mieszkań  gminy w tym budynku to 90,22m2, o przeciętnej liczbie 

izb 3, 

⎯ Sucharskiego 23  znajdują się 2 mieszkania  gminy o powierzchni 78,09m2  łącznie,      

o przeciętnej liczbie izb 2, 

⎯ Sucharskiego 24  znajduje się 1 mieszkanie  gminy o powierzchni 44,91m2 o  liczbie 

izb 3, 

⎯ Sucharskiego 25  znajdują się 4 mieszkania  gminy o powierzchni 151,49m2  łącznie,                         

o przeciętnej liczbie izb 2, 

⎯ Sucharskiego 27  znajduje się 1 mieszkanie  gminy o powierzchni 28,92m2 o  liczbie 

izb 2, 

⎯ Sucharskiego 28  28a znajdują się 13 mieszkań  gminy o powierzchni 433,18m2  

łącznie, o przeciętnej liczbie izb 3, 

⎯ Sucharskiego 29 znajdują się 3 mieszkania  gminy o powierzchni 122,57m2  łącznie,                              

o przeciętnej liczbie izb 3, 

⎯ Sucharskiego 31 znajduje się 1 mieszkanie  gminy o powierzchni 37,10m2, 

⎯  Plaka 4D znajduje się 9 mieszkań gminy o powierzchni 288,26m2 łącznie,                           

o przeciętnej liczbie izb 3, 

⎯ Sobieskiego 235 znajduje się 1 mieszkanie  gminy o powierzchni 38,00m2  

⎯ Morcinka 13 znajduje się 1 mieszkanie  gminy o powierzchni 15,20m2  

⎯ Morcinka 22 znajduje się 1 mieszkanie  gminy o powierzchni 36,60m2  

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2019 r., 76 mieszkań, a na dzień 

31 grudnia 2019 r. – 74 mieszkania. Zmniejszenie się liczby tych mieszkań związane było               

z tym, że  2 mieszkania  zostały  sprzedane   dotychczasowym najemcom. 

W 2019 r. przydzielono  3 mieszkania, znajdujące  się w zasobie gminy,  w ramach programu 

mieszkanie za remont.  

W 2019 r. dokonano sprzedaży 2 mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy, na łączną 

kwotę 23 500,00 zł. Średnio jedno mieszkanie sprzedano za 11 750,00  zł. Powodem sprzedaży 

wskazanych mieszkań były wnioski  dotychczasowych  najemców, którzy nabyli od gminy                

w korzystnej  cenie  lokale  po otrzymanej bonifikacie.  

W 2019 r.  w zasobie mieszkaniowym dokonano  za kwotę 35 912,47zł następujących napraw:  
-wykonanie stropu Sucharskiego 19/2 -8 574,71zł; remont pustostanu  Sucharskiego 15/2 – 

9 206,24 zł, zalecenia, w tym kominiarskie 5 781zł; naprawa instalacji  elektrycznej Sucharskiego 

25/5  - 1 303,80zł, wymiana pionu Sucharskiego 19 -2 467,80zł, naprawy dachu: Sucharskiego 17 

- 2 300,10; Sucharskiego 17a – 3 326,82zł; Sucharskiego 19 – 1 476zł; Sucharskiego 21 – 1 476zł. 

 

Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 36 wnioskodawców, zaś pod koniec 

roku 32. Średni czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania wynosił w 2019 r.  kilkanaście 

miesięcy. Względem lat poprzednich czas oczekiwania nie uległ zmianie. 
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5.2. Sieć drogowa 

Długość dróg lokalnych w mieście wynosi 36,3 km z tego 13,5 km długości to drogi 

powiatowe. Stan techniczny tych dróg jest zróżnicowany. W większości jest on dostateczny. Część 

dróg, zarówno gminnych jak i powiatowych jest w stanie bardzo dobrym (np. odcinek ul. Jana III 

Sobieskiego, od granicy miasta do ul. Długosza, ul. Fabryczna, Maszyńsko) część wymaga 

niezwłocznego remontu np. ul. Jana III Sobieskiego, ul. Brzeziny. Dlatego  w 2019r.  wykonana 

została dokumentacja projektowa dla zadania „ Przebudowa ul. Brzeziny (droga gminna 634001S) 

w Wojkowicach, przebudowa zjazdów, budowa chodnika i kanalizacji deszczowej”. 

Ponadto została wykonana  dokumentacja projektowa  dla  zdania „Budowa drogi wewnętrznej     

(ul. Rodzinnej)  w Wojkowicach.” 

W 2019 roku nakłady na naprawę i remonty dróg gminnych wyniosły 389 433,64 zł                                   

i obejmowały między innymi ulice: Brzeziny, Morcinka, Sucharskiego, Gierymskiego,         

Karłowicza, Kasprowicza, Fabryczna, Fitelberga, Proletariatu, Głowackiego, 

Makuszyńskiego, Pułaskiego, Połaniecka, os. Plaka . 

 

5.3. Oświetlenie uliczne 
  

Urządzenia oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych i gminnych są własnością 

TAURON Dystrybucja S.A. Wyjątek stanowi oświetlenie ulic: Morcinka, Sucharskiego, 

Kopalnianej i Cementowej, którego właścicielem jest gmina.  

Na terenie Wojkowic znajdują się 884 punkty świetlne (oprawy) oświetlenia ulicznego, z 

czego: 

⎯ opraw LED o mocy 18W  - 147 szt. 

⎯ opraw LED o  mocy 27W  - 328 szt. 

⎯ opraw LED o mocy 70W   - 340  szt.  

⎯ oprawy sodowe o mocy 150W  - 69 szt.  

 

5.4. Transport zbiorowy  

 

Potrzeby mieszkańców miasta w zakresie publicznych usług transportowych zaspokajane          

są przede wszystkim poprzez komunikację miejską, którą w imieniu gminy od 1 stycznia 2019r., 

organizuje Zarząd Transportu Metropolitalnego, działający w imieniu Górnośląsko- 

Zagłębiowskiej Metropolii.  

 

5.5. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

 
W Wojkowicach istnieje 35,6 km czynnej kanalizacji sanitarnej, z czego 19,0 km stanowi 

sieć rozdzielcza.  W związku z ukształtowaniem terenu nie ma możliwości odprowadzać           

ścieków bytowo-gospodarczych kanalizacją grawitacyjną, funkcjonuje więc pięć 

przepompowni  ścieków  w  rejonie ulic: Fitelberga, Strażackiej, Sucharskiego i Karłowicza oraz 

przepompownia Jaworznik, na której zabudowany jest zbiornik retencyjny gromadzący w czasie 

deszczu wody opadowe i roztopowe. 

Sieć wodociągowa rozdzielcza na terenie Gminy poprowadzona jest głównie w układzie 

pierścieniowym. Jej długość wynosi 52,0 km, a długość przyłączy do budynków ok. 23 km. 

Wykonana jest głównie z rur stalowych o średnicach 80 - 400 mm. Około 8,2 km sieci wykonano 

z PE. Występują niewielkie długości rurociągów żeliwnych. 
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6. POMOC SPOŁECZNA  
  

Pomoc społeczna realizowana jest w naszym mieście przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, który organizuje pomoc społeczną w ramach zadań własnych i zleconych.               

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Wojkowicach, przy ul. Jana III Sobieskiego 125, 

na I piętrze.  

Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej oraz z urzędu,                      

a informacje o osobach wymagających pomocy uzyskiwane są z różnych źródeł, na przykład od 

radnych, szkół, policji, kuratorów, pielęgniarek środowiskowych. Na podstawie zgłoszenia 

pracownicy socjalni przeprowadzają wywiad środowiskowy w terenie, a następnie, po zebraniu 

niezbędnych dokumentów, określane są przyczyny i problemy dominujące oraz wnioskuje się           

o udzielenie pomocy w zależności od indywidualnej sprawy. 

Z pomocy społecznej w 2019 roku skorzystało 290 osób, co stanowiło ok. 3,3% wszystkich 

mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2018 roku, łączna liczba osób korzystających 

z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 32 osoby. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano 

świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 28 osób. 

W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 92 

osób, co oznacza spadek w stosunku do roku 2018 o 17 osób. W gminie Wojkowice najczęściej 

występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami 

ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodek pomocy społecznej w 2019 roku było 

kolejno: ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba oraz 

alkoholizm. 

 

6.1. Zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej - świadczenie pieniężne 

1) Zasiłek stały przysługuje: 

a) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej; 

b) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie 

są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, 

c) Kwota zasiłku to różnica między kryterium dochodowym a dochodem osoby 

gospodarującej lub osoby w rodzinie. Ponadto, w przypadku osób samotnie 

gospodarujących kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł. 

W 2019 roku  zasiłki  stałe zostały przyznane 245 osobom. Wypłacono 494 świadczenia 

na łączna kwotę 258.935,00 zł. 

 

2) Zasiłek okresowy:  

a) przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia społecznego: 

b) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej; 

c) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

W 2019 roku zasiłek okresowy  przyznano 45 osobom. Wypłacono 76 świadczeń na 

kwotę 20.476,00 zł. 
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3) Zasiłek celowy: 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. 

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów 

zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom 

bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na 

podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków 

na świadczenia zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu 

kredytowanego. 

W 2019 roku  zasiłki  celowy został przyznany 89 0s0b0m. Wypłacono 180 świadczeń na 

łączna kwotę 36.865,00 zł. 

 

6.2. Zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej - świadczenie niepieniężne 

 

1) Praca socjalna – świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich 

środowisku społecznym. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub 

wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną             

w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla 

zaspokajania potrzeb członków społeczności. Praca socjalna może być prowadzona w 

oparciu o kontrakt socjalny i jest świadczona bez względu na posiadany dochód. 

2) sprawienie pogrzebu – pochówek realizowany jest przez pomoc społeczną w przypadku, 

gdy najbliższa rodzina nie ma możliwości wykonania go we własnym zakresie np. z 

powodów finansowych lub osobistych. 
W 2019 roku Gmina sfinansowała pochówek 2 osób. Łączny koszt pochówku wyniósł 

7.017,00 zł 

3) poradnictwo specjalistyczne – osoby zainteresowane mogą uzyskać nieodpłatnie poradę 

prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz 

ochrony praw lokatorów, mogą również skorzystać z poradnictwa psychologicznego i 

pedagogicznego; 

4) schronienie, posiłek, niezbędne ubranie – udzielany osobom  tego pozbawionym. 
Na  Przestrzeni 2019 roku  schronienie otrzymało 13 osób. Udzielono 2042  świadczenia 

na łączna kwotę 46.927,00 zł , posiłek opłacono 109 osobom na łączną                                

kwotę 18.101,00 zł 
5) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – udzielane osobom, które z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują 

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez 

lekarza, pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Usługi  te są odpłatne w części, jeżeli dochód osoby zainteresowanej przekracza kryterium 

dochodowe, o którym mowa w Uchwale Nr XLI/350/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 

26.VIII.2013 zmienionej Uchwałą Nr XXXIV.429.2017 Rady Miasta Wojkowice dnia 

05.VI.2017r, Uchwałą Nr XLII.502.2018 Rady Miasta Wojkowice z dnia 15.01.2018r. oraz 

Uchwałą Nr III.43.2018 Rady Miasta Wojkowice z dnia 12.12.2018r. 
W 2019 roku przyznano usługi dla 10 osób na łączną kwotę 11.560,00 zł 

6) ośrodki wsparcia – usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze są 

świadczone w ośrodku wsparcia dziennego Ostoja w Czeladzi (ośrodek dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi). Uczestnicy ośrodka biorą udział w zajęciach aktywizujących 

i terapeutycznych oraz mają zapewnione wyżywienie .  
Z tej formy pomocy w 2019 roku skorzystało 7 osób. 

http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=125&x=25&y=11
http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=126&x=25&y=13
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7) domy pomocy społecznej – przeznaczone są dla osób wymagających całodobowej opieki      

z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie 

funkcjonować w życiu codziennym i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w 

formie usług opiekuńczych. 
Na przestrzeni 2019 roku  w domach pomocy społecznej przebywało 11 osób. 
Łączna kwota wydatkowana na pobyt wyniosła 239.378,00  

 

6.3.  Pozostałe świadczenia realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                      

w Wojkowicach 

 

1) Zasiłek rodzinny 
ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku 

rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 
⎯ rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 

⎯ opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli 

wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);  

⎯ osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców        

w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą 

sądową prawa do alimentów z ich strony). 

W 2019 roku zasiłek otrzymało 289 osób, wypłacono 3479 świadczeń na łączną kwotę 

397.765,00 zł. 

 

2) Dodatki do świadczeń rodzinnych 

dodatek z tytułu: 
⎯ urodzenia dziecka – świadczenia otrzymało 16 osób , na łączną kwota 15.150,00 zł  

⎯ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – świadczenie 

otrzymały 4 osoby , udzielono 45 świadczeń na łączną kwotę 18.000,00 zł  

⎯ samotnego wychowywania dziecka – przyznano 31 osobom , wypłacono 372 

świadczenia  na łączną kwotę 69.635,00 zł 

⎯ wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej-  przyznano 27 osobom , wypłacono 

326 świadczenia  na łączną kwotę 30 041,00 zł 

⎯ kształcenia i rehabilitacji dziecka - przyznano 21 osobom , wypłacono 252 świadczenia       

na łączną kwotę 26.262,00 zł 
⎯ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - przyznano                    

34 osobom , wypłacono 315 świadczenia  na łączną kwotę 20.891,00 zł 
⎯ rozpoczęcia roku szkolnego  - przyznano 178 osobom , wypłacono 188 świadczenia               

na łączną kwotę 18.265,00 zł 
 

3) Specjalny zasiłek opiekuńczy 

przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 682 z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, 

jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością 

sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 

dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Zasiłek przyznano 3 osobom, wypłacono 38 świadczeń na łączną kwotę 23.560,00 zł 
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4) Świadczenie pielęgnacyjne 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

przysługuje: 

⎯ matce albo ojcu; 
⎯ opiekunowi faktycznemu dziecka; 

⎯ osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 

2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

⎯ innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, (z wyjątkiem osób o znacznym 

stopniu niepełnosprawności) jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem            

o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie       

ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby                    

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałe współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji. 

Świadczenie przyznano 30 osobom, wypłacono 365 świadczeń na łączną kwotę 573.239,00 zł 
 

5) Zasiłek pielęgnacyjny 

Zasiłek pielęgnacyjny jest to świadczenie przyznawane w celu częściowego pokrycia wydatków 

wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością 

do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

⎯ niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia jeżeli posiada orzeczenie                                          

o niepełnosprawności 

⎯ osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku 

życia, 
⎯ osobie, która ukończyła 75 lat. 

Zasiłek przyznano 183 osobom, wypłacono 2196 świadczeń na łączną kwotę 415.331,00 zł 
 

6) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także 

opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o wypłatę zapomogi 

składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka 

objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy 

od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 

18 roku życia. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Jednorazowa 

zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu 

urodzenia dziecka chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 

dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Zapomogę przyznano 38 osobom , wypłacono świadczenia na łączną kwotę 38.000,00zł 

 

7) Świadczenie rodzicielskie  

Świadczenie przysługuje: 

⎯ matce albo ojcu dziecka, 

⎯ opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku                       

do          ukończenia siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto 

decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia dziesiątego roku życia, 
⎯ rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia 

opieką dziecka w wieku do ukończenia siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, 
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wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 

dziesiątego roku życia, 

⎯ osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do 

ukończenia siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję 

o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia dziesiątego roku życia. 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku: 

⎯ skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku 

macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres 

urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres 

urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub 

uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, 
⎯ śmierci matki dziecka, 

⎯ porzucenia dziecka przez matkę. 
Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres: 

⎯ 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 

przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka, 
⎯ 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 

dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci, 
⎯ 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia 

trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci, 

⎯ 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci, 
⎯ 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, 

przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci. 
W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca 

po jego zakończeniu, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych świadczenie 

rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia 

rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego            

o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje: 

⎯ w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę 

wychowywanych dzieci, 

⎯ jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem  tego samego dziecka. 

Świadczenie przyznano 14 osobom. Na przestrzeni 2019 roku wypłacono 171 świadczeń na 

łączną kwotę156.691,00 zł. 
 

8) Świadczenie wychowawcze 500+  

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z 

wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb 

życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu 

dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia. 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli: 

⎯ dziecko pozostaje w związku małżeńskim; 
⎯ dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo              

w pieczy zastępczej, 

⎯ pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne 

dziecko, 

⎯ członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze 

do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 

społecznym stanowią inaczej. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/tematy/s/swiadczenia
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/urlopy-rodzicielskie
https://finanse.gazetaprawna.pl/tematy/z/zasilek-dla-bezrobotnych
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/tematy/s/swiadczenie
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/tematy/s/swiadczenie
https://finanse.gazetaprawna.pl/tematy/z/zasilek-dla-bezrobotnych
https://finanse.gazetaprawna.pl/tematy/z/zasilek-dla-bezrobotnych
https://podatki.gazetaprawna.pl/


 

25 

 

Na przestrzeni 2019 roku wypłacono 11 146 świadczeń na łączną kwotę 5 552 712,00 zł 

 

 

9) Świadczenie "Dobry start" -300+  

Świadczenie “Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do 

ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia        

24 roku życia. 

W 2019 roku wypłacono 854 świadczenia na łączną kwotę 256.200,00 zł 

 

10) Fundusz alimentacyjny 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 

⎯ obywatelom polskim, 

⎯ cudzoziemcom, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych                                  

o zabezpieczeniu społecznym, 

⎯ przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt 

stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia 

na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 

pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

⎯ przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu

 uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują obywatelom polskim, jeżeli zamieszkują 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe                     

o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł 

miesięcznie. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona                       

do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego 

przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia           

18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku 

życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności-

bezterminowo. 

W 2019 roku wypłacono 662 świadczenia na łączną kwotę 317.846,67,00 zł 

 

 

11) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które są : 

⎯  najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach    

 mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, 

⎯  osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach 

stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, 

⎯  innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego                              

 i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, 

⎯  osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na 

przysługujący im lokal zamienny albo socjalny, 

⎯ dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie, której średni miesięczny dochód brutto               

na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających 

datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać: 
a) 175% najniższej emerytury( brutto) w gospodarstwie jednoosobowym ,tj. 1802,15 zł 

b) 125% najniższej emerytury ( brutto) w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1287,25 zł 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do jego otrzymania,          
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w drodze decyzji administracyjnej. Świadczenie przyznaje się na okres 6 miesięcy licząc           

od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku. Dodatek mieszkaniowy 

wpływa na konto zarządcy budynku i pomniejsza w ten sposób należność osoby pobierającej 

dodatek mieszkaniowy. 

W 2019 roku przyznano 358 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 71.024,00 zł i 40 

dodatków energetycznych na łączną kwotę 546,00 zł 

  

12) Pomoc materialna dla uczniów  

Do otrzymania stypendium uprawnieni są uczniowie szkół publicznych i niepublicznych                 

o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników 

służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia           

24 roku życia. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych, 

ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium 

szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy                     

w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 

kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż 

miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. Stypendium może być również 

wypłacone jednorazowo. 

W 2019 roku świadczenia przyznano 52 osobom na łączną kwotę 34.188,15 zł 

 

13) Karta Dużej Rodziny 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. 

Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty 

dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia            

25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Od 1 stycznia 2019r. Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać rodzice, którzy kiedykolwiek mięli        

na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci, bez względu na wiek dzieci w dniu składania wniosku. 

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. 

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom: 

⎯ w wieku do 18 roku życia, 

⎯ w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,  
⎯ bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się  orzeczeniem                       

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko  w przypadku, gdy 

w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe 

warunki. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość 

korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. 

Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy 

Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Kartę przyznaje burmistrz miasta na wniosek członka 

rodziny wielodzietnej. Osoby ubiegające się o Kartę składają jeden wniosek o przyznanie Karty 

Dużej Rodziny, na którym zaznaczają czy ubiegają się o Kartę tradycyjną czy elektroniczną czy 

obie, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez gminę zostaje przyznana Karta w wybranej formie 

(jeśli zostaną przyznane dwie formy Karty będą miały ten sam numer).  
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Jednocześnie rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta 

elektroniczna może wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym (przede wszystkim 

smartfonie) Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica. 

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, 

którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską 

przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy 

rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku 

do co najmniej trojga dzieci. Prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub 

prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci               

z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej. 

Na przestrzeni 2019 roku wydano 22 Karty Dużej Rodziny 

 

14) Asystent rodziny  
W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik ośrodka pomocy społecznej zleca 

przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad 

środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez rodzinę, kierownik ośrodka pomocy społecznej przekazuje 

kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną. 

Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim 

zakres pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną 

za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania                   

w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku 

czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny będące              

w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na wsparcie w miejscu zamieszkania. Wsparcie               

to polega na pomocy poprzez asystenturę rodziny: wsparcie diagnostyczne, psychiczne                                         

i emocjonalne. 

Asystent rodziny podejmuje działania mające na celu diagnozowanie problemów rodzin 

objętych pieczą asystenta oraz pomoc w ich rozwiązywaniu, opracowuje i realizuje plan pracy 

z rodziną w ścisłej współpracy z rodziną, jej członkami i w konsultacji z pracownikiem 

socjalnym, prowadzi dokumentację pracy z rodziną objętą pieczą asystenta. 

Asystent rodziny, w związku z wykonywaniem swoich zadań, ma prawo do: wglądu             

do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia 

pracy z rodziną , występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz 

instytucji o udzielenie informacji, w tym zawierających dane osobowe, niezbędnych do 

udzielenia pomocy rodzinie. Na wniosek asystenta rodziny podmiot udzielający świadczeń 

zdrowotnych udziela asystentowi rodziny informacji o stanie zdrowia członków rodziny                

w związku  z prowadzoną przez niego pracą z rodziną, w zakresie niezbędnym do udzielenia 

pomocy rodzinie. 

Na przestrzeni 2019 roku z usług asystenta rodziny korzystało 7 rodzin. 
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7. SŁUŻBA ZDROWIA 

 

Lecznictwo zamknięte jest domeną Starosty Będzińskiego. Opiera się ono o Szpital 

Powiatowy działający w Będzinie i Czeladzi. W Wojkowicach działa jedna przychodnia zdrowia, 

dla której organem założycielskim jest gmina. Aktualnie jest to Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej świadczący usługi zdrowotne w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki 

zdrowotnej.  

ZOZ Wojkowice pracuje w systemie dwuzmianowym w godzinach otwarcia 7.30 -18.00. 
 

W 2019r. w zakładzie udzielono łącznie 47622 porad lekarskich i pielęgniarskich              

w zakresie POZ, w tym 6996 porad  dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. 
Porady domowe zamknęły się liczbą 638.  

Łączna  liczba deklaracji pacjentów  w 2019 roku wyniosła 10202. 

 

Dla prawidłowej realizacji zadań statutowych ZOZ Wojkowice w 2018r. zatrudniał  następującą 

ilość personelu: 

 

1) Lekarze ze specjalizacją lekarza rodzinnego-  2 osoby. 
2) Lekarz chorób wewnętrznych - 1 osoba. 
3)  Dwoje lekarzy w trakcie specjalizacji lekarza rodzinnego. 

4) Lekarz specjalista medycyny ogólnej - 1 osoba. 
5) Lekarze pediatrzy - 2 osoby. 

6) Lekarze neurolodzy-  2 osoby. 
7) Lekarz okulista - 1 osoba 
8) Lekarz laryngolog - 1 osoba 

9) Lekarz ginekolog  -  1 osoba. 
10) Lekarz radiolog-  1 osoby. 

11) Pielęgniarki -  9 osób 

12) Położne  - 3 osoby 

 

W 2019 roku w poradniach specjalistycznych udzielono łącznie 8143 porady. 

 

 

8. OŚWIATA  I OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 

 
8.1. Szkoły i Przedszkola 

 

Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania 

i opieki w szkołach oraz w przedszkolu. Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół  

i placówek wymaga właściwej organizacji, zarówno funkcji nadzorczych jak i roli służebnej, 

związanej z realizacją obowiązków określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Burmistrz 

Miasta Wojkowice wykonuje zadania i kompetencje organu prowadzącego, sprawuje nadzór nad 

działalnością szkół lub placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Ponadto 

Burmistrz jest zwierzchnikiem dla dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wojkowice.   

Gmina Wojkowice w roku szkolnym 2018/2019 była organem prowadzącym  

dla 3 jednostek organizacyjnych działających w zakresie oświaty tj.: 
1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach, 
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2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach z oddziałami gimnazjalnymi, 

3) Przedszkole im. "Przyjaciół Bajek” w Wojkowicach. 

 

W roku szkolnym 2018/2019  liczebność uczniów w szkołach przedstawiała się  następująco: 

Szkoła Podstawowa  Nr 1 - 14 oddziałów w tym  jeden oddział „0” i jeden oddział 

przedszkolny. W przedziale od I do VIII funkcjonowało 12 oddziałów . Łącznie do placówki 

uczęszczało 266 dzieci i uczniów. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 13 oddziałów szkolnych w przedziale I – VIII. 

 Łącznie do placówki uczęszczało 287 uczniów. 

 

 Przedszkole im. „ Przyjaciół Bajek - 9 oddziałów w tym 3 oddziały „0”. Łącznie do placówki 

uczęszczało 206 dzieci. 

W 2019 roku wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałe w Wojkowicach                              

i uczestniczące w postępowaniu rekrutacyjnym zostały przyjęte do Przedszkola im. „Przyjaciół 

Bajek” oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1. 

8.2. Żłobek Miejski „Figielkowo” 

 W 2019 roku Żłobek Miejski „Figielkowo” objął opieką 36 dzieci w dwóch przedziałach 

wiekowych : 

⎯ Grupa wiekowa 12 – 25 miesięcy liczyła 18 dzieci 

⎯ Grupa wiekowa 25 – 34 miesiące liczyła 18 dzieci  

Zapisy dzieci do Żłobka Miejskiego „ Figielkowo” prowadzone są przez cały rok. Dzieci 

przyjmowane są do placówki w miarę posiadania wolnych miejsc. W 2019 r. lista rezerwowa 

obejmowała 20 dzieci.  

 

9. INSTYTUCJE KULTURY 

 

W mieście działają dwie instytucje kultury - Miejski Ośrodek Kultury oraz Miejska 

Biblioteka Publiczna. 

 

9.1. Miejski Ośrodek Kultury   
 

MOK organizuje szereg imprez o charakterze zarówno lokalnym jak i ponadlokalnym. 

Są to: przeglądy, koncerty, konkursy itp., co przyczynia się do kształtowania wizerunku miasta 

oraz jego mieszkańców na forum powiatu i regionu oraz kraju. MOK dba również o rozwój 

zainteresowań i uzdolnień promując różne formy kół zainteresowań.  
W roku 2019 zostało zorganizowanych: 

⎯ 5 imprez plenerowych (m.in. Dni Wojkowic, Dzień Dziecka, Lato w mieście) 

Udział uczestników łącznie –   2620 osób 

Zaangażowanie środków finansowych – 90 275,29 zł, 

 

⎯ 21 imprez w placówce (m.in. spektakle, koncerty, przedstawienia dla dzieci, konkursy) 

Udział uczestników łącznie – 3757 osób 

Zaangażowanie środków finansowych – 101 796,70 zł 
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⎯ 20  imprez współorganizowanych (m.in.: Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, 

Blues zza krat, Diecezjalny Konkurs Piosenki Maryjnej) 

Udział uczestników łącznie – ok. 1180 osób 

Zaangażowanie środków finansowych – 2 255,77 zł 

 

⎯ 12 zajęć popołudniowych (zajęcia plastyczne, wokalne, taneczne, teatralne, nauka gry na 

gitarze, nauka gry na fortepianie, fitness,  pilates, zumba, kameralny chór, spotkania klubu 

filmowego, warsztaty kreatywne MOKart). 

 

9.2. Miejska Biblioteka Publiczna 

 

W gminie w 2019 r. funkcjonowały 2 publiczne placówki biblioteczne ( centrala i filia ) . 

W 2019 r. nie dokonano zmian w sieci bibliotecznej. 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 49 281 woluminów, zaś na koniec roku, po 

przeprowadzeniu selekcji – 49 371 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba 

woluminów wynosiła 564 na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz 567 na dzień 31 grudnia 2019 r. 

W omawianym okresie zbiory bibliotek zostały wzbogacone o  843 zakupione pozycje. Czytelnicy 

i instytucje przekazały nam w darze 2540 książek. Przy zakupie książek kierowano się potrzebami 

czytelników. Najwięcej zakupiono literatury pięknej, dla dzieci i młodzieży i popularnonaukowej. 

W minionym roku zarejestrowano 1954 czytelników. W ciągu roku biblioteki odwiedziło 15501  

użytkowników, a czytelnicy wypożyczyli łącznie 20200 książek. 

Biblioteka zatrudnia 5 pracowników na 3 etatach. W ciągu roku struktura zatrudnienia nie zmieniła 

się. 

W bibliotekach użytkowano 7 komputerów i 5 ipadów  z dostępem do szerokopasmowego 

internetu. W ciągu roku skorzystało z nich 1070 osób. Biblioteka zapewniała dostęp do katalogów 

on-line. Instytucja prowadzi również fanpage na fb. 

W 2019 r. biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia mające na celu promocję czytelnictwa. 

:  lekcje biblioteczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które były poświęcone różnorodnym 

tematom: przyroda, legendy o powstaniu Wojkowic, bezpieczeństwo, praca w bibliotece, historia 

książki. Wystawy dokumentujące najważniejsze wydarzenia z życia biblioteki. Realizowano 

projekt archiwum społecznego. Rezultatem tej pracy jest zbiór materiałów do kolejnej wystawy 

dotyczącej życia codziennego mieszkańców Wojkowic z początku XX wieku.  Realizowano 

projekt „Mała książka-wielki człowiek”, w którym wzięły udział dzieci w wieku przedszkolnym 

wraz z rodzicami. Biblioteka była partnerem konkursu literackiego „Opowiadania z Wojkowicami 

w tle”. W wydarzeniach tych wzięło udział 590 mieszkańców. Biblioteka poniosła w związku             

z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 1648 zł. 

 

10. REALIZACJA  UCHWAŁ 

 

 W 2019 roku Rada Miasta Wojkowice podjęła  152 uchwały. Uchwały realizowane są na bieżąco 

i zgodnie z założeniami. 

Stosownie do zapisów art. 90 ustawy o samorządzie gminnym, po jednym egzemplarzu 

uchwały przekazano Wojewodzie Śląskiemu a uchwały finansowe i finansowo – budżetowe 

przekazano Regionalnej Izbie   Obrachunkowej w Katowicach. 

Wszystkie uchwały opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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11. PODSUMOWANIE 

 

2019 rok był kolejnym okresem w którym kontynuowano politykę skupioną na realizacji 

maksymalnie dużej liczby inwestycji w przestrzeni  miejskiej. 

 Na uwagę zasługuje osiągnięcie następujących kluczowych celów finansowo – 

rozwojowych: 

⎯ zwiększenie dochodów budżetowych, 

⎯ podtrzymywanie wysokich nakładów na inwestycje, 

⎯ dalsze skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, 

⎯ realizowanie planowanych inwestycji i przygotowanie nowych. 

Rozwój infrastruktury bardziej niż liczby i dane obrazują naoczne zmiany obserwowane przez 

mieszkańców i przyjezdnych w miejskiej przestrzeni. 

W 2019 roku Miasto wzbogaciło się o strefę aktywności przy ul Sucharskiego i przystań rowerową 

na ul Plaka, ale głównie był to rok przygotowań do wielu kolejnych inwestycji. 

Przygotowane zostały dokumenty, które pozwolą  na dalszy rozwój infrastruktury miejskiej                 

w kolejnych latach , a mianowicie: 

⎯ dokumentacja projektowa  na przebudowę ul. Brzeziny, 

⎯ dokumentacja projektowa na budowę drogi wewnętrznej ul. Rodzinna, 

⎯ dokumentacja dotycząca termomodernizacji budynków komunalnych przy                                 

ul. Sucharskiego 17 i 17a, 

⎯ dokumentacja dotycząca termomodernizacji ZOZ, 

⎯ dokumentacja dotycząca termomodernizacji budynku Urzędu Miasta, 

⎯ dokumentacja dotycząca „ Budowy zintegrowanego centrum przesiadkowego A – R               

w Wojkowicach wraz z budową dróg rowerowych do punktu przesiadkowego oraz zmianą 

układu komunikacyjnego wraz z przebudową infrastruktury”. 

 

Niezmiennie, w ramach konkursów ofert, przekazujemy organizacjom pozarządowym środki           

na przeprowadzanie wydarzeń sportowych, kulturalnych, na zadania z zakresu zdrowia i pomocy 

społecznej. 

Współpracujemy z NGO, jak również z innymi samorządami i jednostkami. Miasto kolejny raz 

wsparło finansowo policję. 

Podejmowaliśmy przedsięwzięcia związane z profilaktyką, edukacją, ekologią, zorganizowaliśmy 

szereg różnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić mieszkańcom szeroką ofertę kulturalną, 

skierowana do zróżnicowanych grup odbiorców. 

 


