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I. Wstęp
Raport o stanie gminy jest instytucją prawną wprowadzoną ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Instytucja raportu o stanie
gminy została uregulowana w art.28aa ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z dyspozycją
tego przepisu burmistrz miasta co roku przedstawia radzie miasta raport o stanie gminy.
Raport stanowi podsumowanie działalności organów gminy w roku poprzednim. Niniejszy
raport został opracowany na podstawie danych źródłowych wydziałów merytorycznych
urzędu miasta i jednostek organizacyjnych gminy.
Wyrażam przekonanie, iż informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą Państwumieszkańcom miasta Myszkowa do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu,
a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat jego przyszłości.
Zapraszam zatem Państwa do lektury niniejszego opracowania oraz do aktywnego udziału
w debacie.
Burmistrz Miasta Myszkowa
Włodzimierz Żak
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II. Informacje ogólne.
Miasto Myszków położone jest w powiecie myszkowskim, w północno-wschodniej części
województwa śląskiego. Zajmuje obszar 72,2 km² i liczy 30.480 mieszkańców (stan na
31.12.2019 r.).
Mieszkańcy gminy
W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkańców Myszkowa zmniejszyła się
o 254 osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 30 480 osób, w tym 16073
kobiety i 14407 mężczyzn.
W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych sytuacja przedstawia się następująco:
- liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła–2297, liczba mężczyzn
– 2291, ogółem 4588 osób.
- liczba kobiet w wieku produkcyjnym (16-60 lat) wynosiła - 9045, liczba mężczyzn
w wieku produkcyjnym (16-65) wynosiła – 9935, ogółem 18980 osób.
- liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła - 4731, liczba mężczyzn - 2181, ogółem
6912 osób.
Od początku 2019 r. złożono 151 anonimowych ankiet dotyczących migracji - wypełniają je
osoby meldujące się na pobyt stały w naszym mieście. Głównym powodem napływu
mieszkańców na nasz teren jest: zakup mieszkania/domu - 49 osób, powrót w strony rodzinne
– 28 osób, zawarcie związku małżeńskiego - 24 osoby, wybudowanie nowego domu –
16 osób, praca - 7 osób, szkoła/przedszkole dzieci – 18 osób, opieka nad członkiem rodziny5 osób, inne - 4 osoby.
Niestety z roku na rok odnotowujemy ujemny przyrost naturalny.
W 2019 r. w gminie urodziło się 255 dzieci, w tym 151 dziewczynek i 104 chłopców,
natomiast w tym samym czasie odnotowano 383 zgony. Dla porównania w 2018 roku było ich
396.
Od 2017 r. zwiększona jest imigracja osób nie posiadających obywatelstwa polskiego.
Obecnie zameldowanych na naszym terenie jest 322 cudzoziemców liczba ta wzrosła o 370%
w stosunku do roku ubiegłego.

Lp.

Wykaz cudzoziemców zameldowanych w Myszkowie wg. kraju pochodzenia.
Kraj
2018
2019

1

Ukraina

55

286

2

Białoruś

9

11

3

Gruzja

1

9

4

Włochy

5

1

4

5

Bangladesz

0

6

6

Niemcy

3

2

7

Rosja

1

1

8

Rumunia

2

1

9

Turcja

7

4

10

Wielka Brytania

0

1

11

Austria

1

0

12

Egipt

1

0

13

USA

1

0

14

Luksemburg

1

0

Razem

87

322

Tabela 1 Wykaz cudzoziemców zameldowanych w Myszkowie wg. kraju pochodzenia.

Ludność miasta Myszkowa w latach 2011 - 2019
Rok

Mieszkańcy

urodzenia

zgony

2011

32 370

345

339

2012

32 233

297

341

2013

32 032

345

383

2014

31 812

298

325

2015

31 587

268

414

2016

31 293

287

402

2017

31 036

297

376

2018

30 734

294

396

2019

30480

255

383

Tabela 2 Ludność miasta Myszkowa w latach 2011 – 2019.
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W dalszym ciągu poprawia się sytuacja na rynku pracy. Na dzień 31.12.2019 r. w powiecie
myszkowskim było zarejestrowanych 1428 bezrobotnych co stanowi 5,4% osób czynnych
zawodowo, wśród nich 606 osób to mieszkańcy Myszkowa.
W roku 2019 w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
zarejestrowano 185 podmiotów gospodarczych, natomiast 135 firm zostało z rejestru
wykreślonych. Ogółem na koniec 2019 roku w w/w rejestrze figurowało 2155 podmiotów
gospodarczych.

III. Informacje finansowe.
1. Stan finansów miasta
Zadłużenie Miasta Myszków na koniec roku 2019 wyniosło 27,7 mln zł i stanowiło
18,86% wykonanych dochodów gminy. Poziom zadłużenia w stosunku do 31.12.2018 r.
wzrósł o 870 tyś. zł.
BUDŻET MYSZKOWA W LATACH 2011 - 2019 (w mln zł)
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Wykres 1 Budżet Myszkowa w latach 2011-2019.

2. Wykonanie budżetu miasta w 2019 r.
Do budżetu Miasta Myszkowa wpłynęło 146 654 559,74 zł i stanowiło to 99,48% założonego
planu na dzień 31.12.2019 r. a 112,38% w stosunku do planu dochodów na 01.01.2019 r.
Dochody bieżące w wysokości 137 166 913,90 zł to 93,53% wpływów do budżetu a dochody
majątkowe w kwocie 9 487 645,84 zł uczyniły 6,47% pozyskanych środków.
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Najwyższe dochody pozyskano z tytułu dochodów własnych w kwocie 69 662 884,86 zł.
Dotacje, które wpłynęły do budżetu wyniosły 49 543 665,88 zł natomiast subwencje –
27 448 009 zł.
STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA MYSZKOWA W 2019 R.
33,78%
47,50%

dochody własne
subwencje
dotacje

18,72%

Wykres 2 Struktura dochodów miasta Myszkowa w 2019 r.

Głównym źródłem dochodów własnych były wpływy z tytułu udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych (35 103 870 zł), które stanowiły 50,39% uzyskanych
dochodów własnych oraz podatek od nieruchomości (14 667 239,70 zł) stanowiący 21,05%
dochodów własnych gminy.
Dochody i wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższy
wykres.
DOCHODY I WYDATKI W 2019 R. W DZIAŁACH
Wydatki (w mln zł)
-17,5
-1,9
-12,8
-0,2
-0,9

Dochody (w mln zł)
Dział
600 Transport i łączność
700 Gospodarka mieszkaniowa
750 Administracja publiczna
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych…
757 Obsługa długu publicznego
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
855 Rodzina
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 Kultura fizyczna
Pozostałe działy

3,5
1,9
0,6
0,2
55,5

-0,6
28,5
-40,2

4,9
-0,8
-8,9

4,7
0,2

-1,0
-37,8

37,3
-16,2

8,8
-2,2
-4,3
-0,4

-42

-22

-2

0,4
0,2
18

38

58

78

Wykres 3 Dochody i wydatki w 2019 r. w działach.

Wydatki
145,7 mln zł

Dochody
146,7 mln zł

Z budżetu Miasta wydatkowano 145 674 361,06 zł realizując 96,02% zakładanego planu na
31.12.2019 r. oraz 99,46% planowanych wydatków w pierwotnym planie budżetu.
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Wydatki bieżące w kwocie 124 760 343,63 zł zrealizowano w 96,68% planu na 31.12.2019 r.
a 110,36% planu zakładanego na 01.01.2019 r. Nakłady majątkowe w wysokości
20 914 017,43 zł zrealizowano w 92,27% stanu budżetu na 31.12.2019 r. a 62,57% założeń na
01.01.2019 r.
Najwyższe dochody do budżetu Miasta wpłynęły w dziale:
- 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych czyli dochody z tytułu podatków i opłat
lokalnych oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 55 547 679,09 zł ( 37,88% dochodów ogółem),
- 855 Rodzina - 37 295 009,58 zł (25,43% dochodów ogółem),
- 758 Różne rozliczenia - 28 530 260,29 zł (19,45% dochodów ogółem).
Najwyższe wydatki poniesione zostały w dziale:
- 801 Oświata i wychowanie - 40 190 403,66 zł (27,59% wydatków ogółem),
- 855 Rodzina – 37 948 507,23 zł (26,05% wydatków ogółem) ,
- 600 Transport i łączność – 17 487 492,77 zł (12% wydatków ogółem).
W 2019 roku pierwotny budżet Miasta uchwalony został z deficytem na poziomie
15 978 798 zł. W trakcie roku został zmniejszony do kwoty 4 301 425 zł. Ostateczne
rozliczenie budżetu to nadwyżka w wysokości 980 198,68 zł i wynikała ona z wysokiego
wykonania dochodów i rozsądnego wydatkowania środków.
Wynik operacyjny, który jest podstawowym miernikiem obrazującym kondycję
finansową Gminy wyniósł 12 406 570,27 zł. Jest to różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi. Jak wynika z powyższego Gmina Myszków osiągnęła nadwyżkę
operacyjną.

3. Wykonanie wydatków majątkowych
Wydatki majątkowe na dzień 01.01.2019 r. zaplanowano w wysokości 33 423 500 zł a po
zmianach na 31.12.2019 r. ostatecznie plan ukształtował się na poziomie 22 666 341 zł
natomiast zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 20 914 017,43 zł. Wydatki na
inwestycje stanowiły 14,36 % wydatków ogółem.
Na poziom wykonania wydatków majątkowych w stosunku do planu na 01.01.2019 r. wpływ
miały różne okoliczności. W części spowodowane były spadkiem wartości zamówień po
przetargach jak również nie zostały zlecone inwestycje do wykonania, w związku
z unieważnionymi postępowaniami przetargowymi z powodu braku ofert lub z powodu
opóźnień w realizacjach z przyczyn nie leżących po stronie Gminy zostały dokonane
przesunięcia na 2020 r. Ponadto na niższe wykonanie wydatków majątkowych miało
wprowadzenie przez Radę Miasta do realizacji – pomimo rzetelnej argumentacji Burmistrza –
zadań nieprzygotowanych, niemożliwych do wykonania.
Największe zadania inwestycyjne to:
- inwestycje drogowe wykonane na łączną wartość 13 044 732,24 zł,
- zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na
budynkach jednorodzinnych na kwotę 5 152 575,90 zł,
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- modernizacja pomieszczeń budynku MOSiR wraz z modernizacją wnętrz na kwotę
1 179 292,02 zł.
WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 R. W DZIAŁACH
0,95%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

27,82%

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700 GOSPODARKA KOMUNALNA
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
926 KULTURA FIZYCZNA

1,82%
0,13%
6,27%
0,56%

851 OCHRONA ZDROWIA
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

62,37%

Wykres 4 wydatki majątkowe w działach.

Wydatki majątkowe w kwocie 8 794 078,60 zł zostały pokryte środkami ze źródeł zewnętrznych.

4. Wieloletnia prognoza finansowa
Uchwalona Uchwałą Rady Miasta w Myszkowie Nr III/15/19 z dnia 21 stycznia 2019 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała lata 2019-2031. Prognozowane w tych latach
kwoty zadłużenia i spłat zobowiązań były zgodne z wymogami określonymi w art. 243
ustawy o finansach publicznych.
Spłaty rat kapitałowych wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zaplanowano do
2026 roku z możliwością wcześniejszej spłaty.
Od roku 2022 zaplanowano dodatni wynik budżetu.
w tym:
Rok

Rozchody
budżetu

2019

7 257 526,00

7 257 526,00

7 257 526,00

27 663 937,48

2020

3 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

43 558 772,48

2021

4 365 952,00

4 365 952,00

3 865 952,00

43 922 820,48

2022

3 331 096,00

3 331 096,00

3 331 096,00

42 721 724,48

2023

3 853 068,00

3 853 068,00

3 853 068,00

41 642 757,48

2024

5 385 767,00

5 385 767,00

5 275 767,00

36 256 990,48

2025

5 200 000,00

5 200 000,00

5 200 000,00

31 056 990,48

2026

5 200 000,00

5 200 000,00

2 851 425,00

25 856 990,48

2027

5 600 000,00

5 600 000,00

0,00

20 256 990,48

2028

5 600 000,00

5 600 000,00

0,00

14 656 990,48

2029

5 600 000,00

5 600 000,00

0,00

9 056 990,48

2030

5 600 000,00

5 600 000,00

0,00

3 456 990,48

2031

3 456 990,48

3 456 990,48

0,00

0,00

Spłaty rat
kapitałowych kredytów
i pożyczek

w tym:
Spłaty rat kapitałowych wynikające
wyłącznie z tyt. zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu

Tabela 3 WPF.
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5. Budżet Partycypacyjny
W dniu 4 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Myszkowa podjęła Uchwałę w sprawie: Zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Myszkowa w sprawie
Budżetu Partycypacyjnego w mieście Myszków na rok 2020.
Z budżetu miasta Myszkowa przeznaczono kwotę 1.350.000,00 zł w tym:
 1.080.000,00 zł pula środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań
wybranych przez mieszkańców w drodze głosowania (kwota stanowi 80% ogólnej
kwoty przyznanej na Budżet Partycypacyjny).
 270.000,00 zł pula środków finansowych przeznaczonych na rezerwę Budżetu
Partycypacyjnego (kwota stanowi 20% ogólnej kwoty przeznaczonej na Budżet
Partycypacyjny).
Z 9 zgłoszonych wniosków, 8 zaopiniowano pozytywnie. Projekty składane w ramach
Budżetu Partycypacyjnego musiały spełniać kryterium dostępności dla mieszkańców to
znaczy dostępne dla wszystkich mieszkańców, bez opłat za korzystanie, w godzinach
umożliwiających korzystanie osobom zainteresowanym.
Głosowanie V edycji Budżetu Partycypacyjnego odbyło się w dniach 2-9 października 2019
r.
W ramach V Edycji Myszkowskiego Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy zdecydowali na
co w 2020 roku zostanie przeznaczona kwota 1.080 000,00 zł.
Myszkowianie oddali 2299 ważnych głosów. Każdy mieszkaniec miał prawo głosować na
wybrany projekt z listy bez względu na zamieszkiwaną dzielnicę. W głosowaniu można było
wziąć udział tylko jeden raz, wskazując tylko jedno zadanie.
LISTA GŁOSOWANYCH PROJEKTÓW DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
NA ROK 2020
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Liczba
oddanych
głosów

Nazwa zadania
Rozwój infrastruktury stadionu miejskiego poprzez budowę budynku
klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych.
Widok Jury-budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego-wieża widokowa ze
ścianką wspinaczkową, boisko wielofunkcyjne, zagospodarowanie terenu.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole im. Noblistów Polskich w
Myszkowie-Mrzygłodzie.
Moja Szkoła - Moje lepsze jutro.
Modernizacja systemu monitorującego zewnętrznego i wewnętrznego
w Szkole Podstawowej nr 4 w Myszkowie.
"Park Michałów" - źródło pozytywnej energii.
Budowa drogi w ulicy bocznej od ul. Millenium.
Bezpieczne zejście z ul. Czarnieckiego na ul. Wyzwolenia. II ETAP
Oświetlenie, utwardzenie kostką brukową, poręcz dla pieszych.

RAZEM

965
377
267
259
219
111
72
29
2299

Tabela 4 Lista głosowanych projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2020.
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Projekt rekomendowany do realizacji w 2020 roku wraz z szacunkową kwotą
Lp.
1.

Nazwa zadania
Rozwój infrastruktury stadionu miejskiego poprzez budowę budynku
klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych.

Szacunkowa
kwota
1.080.000,00

Tabela 5 Projekt rekomendowany do realizacji w 2020 roku wraz z szacunkową kwotą.

W ramach Budżetu Partycypacyjnego zaplanowano do realizacji w 2019 roku zadania:
1.
Nowy wizerunek ul. Chmurnej
W wyniku zapytania ofertowego, na wykonanie, w formule zaprojektuj i wybuduj, prac
projektowych i robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi w ul. Chmurnej
w dniu 30.05.2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą: „KAFAWOX” Wiesław
Liszewski, ul. Sikorskiego 53c, 42-300 Myszków. W dniu 02.01.2019 r. dokonano odbioru
końcowego zadania.
Wykonawca zapłacił karę umowną za nieterminowe zrealizowanie zadania.
W 2019 r. na tej inwestycji zostały poniesione wydatki ogółem na wartość 144.894,00 zł
w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem końca roku budżetowego.
2.
Wymiana dachu na garażu strażnicy OSP Nowa Wieś
W 2019 roku pierwsze prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
zostało unieważnione z powodu braku ofert. Zostało Następnie zostało przeprowadzone
kolejne postępowanie w wyniku którego w dniu 27.08.2019r. podpisano umowę w formule
„zaprojektuj i wybuduj” z firmą Rak Invest Marta Rak ul. Pułaskiego 38 42-300 Myszków.
Roboty odebrano 19.12.2019 r. Poniesiono wydatki zgodnie z umową w wysokości
119 925,00 zł.
3.
Utrzymanie gotowości bojowej OSP Myszków-Smudzówka - Zadanie pod nazwą
„Docieplenie ścian budynku remizy OSP Myszków-Smudzówka”
W wyniku zapytania ofertowego w dniu 26.09.2019r. podpisano umowę o roboty budowlane
z firmą Rak Invest Marta Rak ul. Pułaskiego 38 42-300 Myszków. Roboty wykonano
prawidłowo i odebrano w dniu 05.12.2019 r. Poniesiono wydatki zgodnie z umową
w wysokości 79 876,20 zł.
4. Bezpieczna szkoła (Szkoła Podstawowa nr 7)
Z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a w związku
z powyższym uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wnioskodawca
zrezygnował z budowy oświetlenia. Zrealizowany został monitoring oraz nagłośnienie.
5. Plac zabaw dla malucha przy Przedszkolu nr 4
W wyniku zapytania ofertowego w dniu 20.08.2019 r. została zawarta umowa w formule
zaprojektuj i wybuduj z firmą RAK INVEST Marta Rak z/s w Myszkowie przy
ul. Pułaskiego 38. Umowa wartość robót: 149 900,10 zł. Termin wykonania przedmiotu
umowy: 29.11.2019 r. Aneksem nr 1 z dnia 29.11.2019 r. zmieniony został termin
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zakończenia wykonania przedmiotu umowy na 10.12.2019 r. który ostatecznie został przez
Wykonawcy dotrzymany i tego dnia dokonano odbioru końcowego inwestycji. W 2019 r. na
tej inwestycji zostały poniesione wydatki ogółem na wartość 149 900,10 zł.
6. Park Leśny Michałów
Na początku 2019 roku wprowadzono zmiany do ewidencji gruntów na podstawie pomiarów
wykonanych przez uprawnionego geodetę. Następnie w dniu 25.06.2019 r. wszczęto
postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Zamówienie obejmowało doposażenie parku w ścieżkę edukacyjną o tematyce przyrodniczoekologicznej. Umowa z firmą „JALPOL” Sp. z o.o., ul. Teatralna 9/802, 41-200 Sosnowiec
została zawarta w dniu 07.08.2019 r. W dniu 19.12.2019 r dokonano odbioru końcowego
zadania. W 2019 r. na przedmiotowym zadaniu poniesiono wydatki w wysokości ogółem
139.590,00 zł.
7. Rozbudowa kompleksu sportowego „Orlik” o zaplecze rekreacyjno-integracyjne.
Dla zadania, którego przedmiotem zamówienia, w ramach budżetu partycypacyjnego,
w formule zaprojektuj i wybuduj było wykonanie prac projektowych i robót budowlanych,
polegających na rozbudowie kompleksu sportowego o zaplecze rekreacyjno-integracyjne,
zaplecze magazynowe wraz z wykonaniem elementów małej architektury, przeprowadzono
trzy procedury przetargowe. Pierwszy przetarg został unieważniony ponieważ cena
najkorzystniejszej oferty znacząco przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W drugim przetargu nie wpłynęła żadna oferta.
W trzecim postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która znacząco przewyższała kwotę, jaką
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podsumowując w 2019 roku zrealizowane zostały wydatki na zadania z Budżetu
Partycypacyjnego na poziomie 80% w stosunku do planu. Gmina ze swej strony dożyła
wszelkich możliwych starań aby zrealizować wszystkie zaplanowane zadania w ramach
Budżetu Partycypacyjnego, a jedyne niezrealizowane przedsięwzięcie pomimo
przeprowadzonych trzech postępowań nie doszło do skutku ponieważ nie doszło do wyboru
Wykonawcy.

IV. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii.
1. Strategia rozwoju.
Planowanie i realizacja działań mających na celu rozwój Gminy Myszków oparte są na
dokumentach strategicznych przyjętych przez Radę Miasta w Myszkowie. Strategia Rozwoju
Miasta Myszkowa 2015-2030, Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Myszkowa na lata
2017-2030 oraz Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Myszkowa na lata 20192035 wyznaczają kierunki rozwoju oraz walki z degradacją środowiska naturalnego na terenie
Gminy.
Wymiernym skutkiem realizacji celów określonych w dokumentach strategicznych jest
konsekwentna poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz przestrzeni publicznej. Dzięki
sukcesywnej poprawie parametrów dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich
przebiegających przez obszar gminy oraz dostosowaniu transportu publicznego do potrzeb
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użytkowników skrócony został czas podróży przy jednoczesnej poprawie komfortu. Jednolite,
estetyczne wiaty przystankowe oraz autobusy komunikacji miejskiej potęgują to wrażenie.
Działania te wpisują się w Priorytet II Funkcjonalna przestrzeń miejska i efektywna
infrastruktura, Cel strategiczny: Myszków miastem funkcjonalnym i estetycznym.
Dzięki uruchomionemu przez Gminę programowi wsparcia mieszkańców chcących wymienić
stare źródło ciepła na bardziej ekologiczne nie tylko udało się wyeliminować część
„kopciuchów”, ale również, dzięki działaniom edukacyjnym oraz intensywnym kontrolom
palenisk, bardzo podniósł się poziom wiedzy i świadomość mieszkańców na temat zagrożeń,
jakie stwarzają sami dla siebie i środowiska korzystając do produkcji ciepła z przestarzałych
urządzeń oraz opału wątpliwego pochodzenia. Takie działania również wpływają na estetykę
miasta i postrzeganie go przez mieszkańców innych miast oraz chętnych do podjęcia pracy
w Myszkowie. Powyższe działania nie byłyby możliwe w tak dużej skali gdyby nie
pozyskanie środków zewnętrznych na ich realizację. Dzięki pozyskanym środkom w 2019 r.
Gmina rozpoczęła budowę ul. Klonowej, Sadowej i Szpitalnej.
Dążąc do zmiany przestrzeni publicznej Gmina zintensyfikowała w 2019 r. prace nad
opracowaniem projektu rewitalizacji centrum miasta poprzez konsultacje społeczne, warsztaty
i ostatecznie ogłoszenie konkursu koncepcyjnego z początkiem 2020 r. Projekt rewitalizacji
centrum miasta jest ujęty w Gminnym Programie Rewitalizacji dla miasta Myszkowa na lata
2017-2030 i jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby rewitalizacyjne przestrzeni
publicznej.
W 2019 r. dokonano aktualizacji GPR, poszerzając go o projekty pn. „Dotyk Jury przez dotyk
zmysłów – budowa tężni solankowej wraz z terenem aktywizacji mieszkańców”, Aktywizacja
i integracja mieszkańców”, „Dotyk Jury przez dotyk zmysłów – powstanie terenu rekreacji
wodnych” oraz „Pokonać bariery”. Projekty zostały ujęte na liście A w rozdziale ósmym
dokumentu „Lista planowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych”. Na liście GPR
znajduje się 15 projektów głównych oraz 3 uzupełniające. Po realizacji kolejnych etapów,
teren rekreacyjno-sportowy „Dotyk Jury” będzie przyjazną i atrakcyjną przestrzenią, służącą
jako
narzędzie
do
zacieśniania
relacji
międzyludzkich,
w
szczególności
międzypokoleniowych i dobrosąsiedzkich mieszkańców obszaru rewitalizowanego, którzy nie
mają takich możliwości w swoim otoczeniu.
Wychodząc naprzeciw rosnącej potrzebie wsparcia rozwoju elektromobilności na terenie
Gminy na przełomie 2019 i 2020 r. Rada Miasta uchwaliła dokument, który będzie stanowił
podstawę planowania i wdrażania działań związanych z rozwojem transportu
proekologicznego. Środki na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta
Myszkowa na lata 2019-2035 Gmina pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bazowanie na przyjętym dokumencie ułatwi w przyszłości
ubieganie się o środki zewnętrzne i efektywny rozwój elektromobilności na terenie
Myszkowa.
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2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy
 aktualnie obowiązuje II edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Myszkowa, uchwalona uchwałą Rady Miasta w Myszkowie
Nr XXXV/298/13 z dnia 30 października 2013 r.;
 ostatnia ocena aktualności studium została sporządzona w 2016 r. – „Analiza zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2011 - 2015 w celu oceny aktualności
studium i planów miejscowych miasta Myszkowa” – uchwała Nr XXIII/177/16 Rady
Miasta w Myszkowie z dnia 1 września 2016 r.;
 dnia 28 czerwca 2018 r. Rady Miasta w Myszkowie podjęła uchwałę Nr L/386/18
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa – III edycja;
 aktualny etap sporządzenia nowej edycji studium to etap ponownego opiniowania
i uzgodnienia projektu dokumentu. Po uzyskaniu pozytywnych opinii i uzgodnień,
projekt studium zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy
 ostatnia ocena aktualności planów miejscowych została sporządzona w maju 2016 r. –
„Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2011 – 2015 w celu
oceny aktualności studium i planów miejscowych miasta Myszkowa” – uchwała
Nr XXIII/178/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 września 2016 r.;
 ww. uchwałą przyjęto również „Wieloletni program sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa”.
stopień pokrycia obszaru gminy obowiązującymi planami miejscowymi wynosi
aktualnie 51,99% powierzchni gminy, przy 30,5 % powierzchni pokrycia dla całego
kraju wg. stanu na 2017r. Wraz ze wzrostem powierzchni obszarów pokrytych
obowiązującymi planami miejscowym maleje ilość decyzji wydawanych
w trybie bez planu.
W 2019 r. wydano 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te
dotyczyły głównie infrastruktury liniowej.
Ponadto wydano 24 decyzje o warunkach zabudowy, w tym:
 21 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 1 decyzja dotycząca zabudowy usługowej,
 1 decyzja dotycząca zabudowy zagrodowej,
 1 decyzja odmawiająca wydania warunków zabudowy.
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Dla porównania w latach 2015 – 2018 wydano:
Rok

Decyzja o warunkach zabudowy

2015

Decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
11

2016

15

52

2017

11

46

2018

10

25

38

Tabela6 Porównanie wydanych decyzji 2015-2018.

4. Program opieki nad zabytkami
Gmina posiada „Gminny Program Opieki nad Zabytkami miasta Myszkowa na lata 20142018” z października 2014 r. Program został przyjęty uchwałą Nr III/21/15 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Ważność GPOZ wygasła 31 grudnia 2018 r.;
GPOZ nie jest dokumentem obligatoryjnym dlatego sporządzenie nowej edycji Programu
z uwagi na ograniczone środki budżetowe jest planowane na kolejne lata.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Myszkowa
zostało przedstawione Radzie Miasta na sesji w dniu 02.02.2017 r.:
 w okresie sprawozdawczym realizacja GPOZ miała przełożenie na poziomie
tworzenia dokumentów strategicznych gminy, a w szczególności prawa miejscowego
– miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w których obligatoryjnie
ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków muszą być zawarte;
 nie wystąpiono z wnioskiem o ujęcie nowych obiektów w Gminnej Ewidencji
Zabytków;
 nie wystąpiono o wykreślenie jakiegokolwiek obiektu z Gminnej Ewidencji
Zabytków;
 nie poniesiono wydatków z budżetu gminy na realizację programu i nie pozyskano
środków na ten cel ze źródeł pozabudżetowych;
 żaden z właścicieli zabytkowych obiektów nie wystąpił do gminy o dofinansowanie
prac remontowych.

5. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
Gmina jest właścicielem i użytkownikiem wieczystym gruntów zabudowanych
i niezabudowanych o pow. 400,2528 ha, na które składają się grunty stanowiące gminny
zasób nieruchomości o pow. 366,2562 ha oraz grunty oddane w użytkowanie wieczyste o
pow. 33,9966 ha.
1. Gminny zasób nieruchomości stanowi grunt o pow. 366,2562 ha.
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Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot
własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości
będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy:
a) Gmina jest właścicielem gruntu, nie oddanego w użytkowanie wieczyste o pow.
354,9458 ha położonego w Myszkowie,
b) Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntu o pow. 11,3104 ha położonego
w Myszkowie przy ulicach: Millenium, Wolności, Leśnej, Granicznej, Pułaskiego,
Sucharskiego, 11-go Listopada, Gruchla, Hutników, Chłodnej, Przyległej,
Partyzantów, Kościuszki, 1-go Maja, Szerokiej, Kopernika, Plac Dworcowy, 8-go
Marca.
Własność gruntu a użytkowanie wieczyste

3,08%
Własność
Użytkowanie wieczyste
96,92%

Wykres 5Własność gruntu a użytkowanie wieczyste.

Gminny zasób nieruchomości oddany w trwały zarząd, dzierżawę, użyczenie:
 w trwały zarząd oddany jest grunt o ogólnej pow. 23,1711 ha dla 18 jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
 w dzierżawę oddany jest grunt o pow. 11,6504 ha na którym zawarto 152 umowy
dzierżawy. W okresie sprawozdawczym zawarto 45 umów na grunt o pow.
25,0019 ha. Ponadto zawarto 8 umów dzierżawy na okres do 14 dni – związanych
z obchodami Wszystkich Świętych na grunt o pow. 0,0048 ha,
 w użyczenie oddany jest grunt o pow. 11,5727 ha dla Miejskiego Domu Kultury,
LOK Zarząd Rejonowy, Powiatu Myszkowskiego, Rzymskokatolickiej Parafii NMP
Różańcowej w Mrzygłodzie, Stowarzyszenia Michałów,
 w użytkowanie oddany jest grunt o pow. 0,0483 ha dla Spółdzielni Inwalidów „Świt”
w Myszkowie.
2. W użytkowanie wieczyste oddany jest grunt stanowiący własność gminy o pow.
33,9966 ha dla 102 osób fizycznych i dla 18 osób prawnych. Budynki znajdujące się na
działkach stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności:
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grunt oddany w użytkowanie wieczyste na cele mieszkalne stanowi pow. 1,5086 ha
i jest oddany dla 46 osób fizycznych,
grunt oddany w użytkowanie wieczyste na cele handlowo-usługowe i inne stanowi
pow. 3,3447 ha i jest oddany dla 49 osób fizycznych,
grunt oddany w użytkowanie wieczyste w trybie art. 211 ustawy o gospodarce
nieruchomościami wraz z przeniesieniem własności znajdujących się na tym gruncie
garaży stanowi pow. 0,0080 ha i jest oddany dla 4 osób fizycznych.
grunt o pow. 29,2042 ha jest oddany w użytkowanie wieczyste na rzecz 18 osób
prawnych.

Gminny zasób nieruchomości oddany w użytkowanie wieczyste

4,44%

9,64%
0,02%

Użyt.wieczyste os. fiz.na cele
mieszkaniowe
Użyt.wieczyste os. fiz.na cele
handlowo-usł.
Użyt.wieczyste pod garażami

85,9%

Użyt.wieczyste osób prawnych

Wykres 6 Gminny zasób nieruchomości oddany w trwały zarząd, dzierżawę, użyczenie.

3. Gmina posiada w użytkowaniu na podstawie umów użyczenia grunt przeznaczony pod
parking przy ul. Jaworznickiej, pod chodnik przy ul. Jana Pawła II, pomnik
„ku czci mieszkańców Myszkowa i okolic poległych w latach 1939-45 oraz upamiętnienia
mordu dokonanego 10 lipca 1944 roku na 22 osobach cywilnych” oraz pomnik „ku czci
poległych w czasie II wojny światowej”.
4. Stan ewidencji nieruchomości
Prowadzone są i aktualizowane na bieżąco dwa rodzaje ewidencji nieruchomości:
 ewidencja ilościowa gruntów stanowiących własność, współwłasność, będących
w użytkowaniu wieczystym lub współużytkowaniu wieczystym Gminy Myszków,
 ewidencja ilościowo-wartościowa gruntów w księgach rachunkowych Urzędu,
zgodnie z Zakładowym Planem Kont dla grupy „0” Klasyfikacji Środków Trwałych.
Inwentaryzacja na koniec roku potwierdziła zgodność obu tych ewidencji.
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5. Sposób zarządzania nieruchomościami gminy, w tym zasobem
Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz a w strukturze organizacyjnej
urzędu sprawy z tego zakresu działania prowadzone są przez wydział Nieruchomości
i Urbanistyki i nie zostały powierzone upoważnionym podmiotom wymienionym w ustawie
o gospodarce nieruchomościami.
6. Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami (komunalizacja, sprzedaż,
zakup, przekształcenie użytkowania wieczystego
Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami wynikają z wykonywania czynności,
o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w tym na sporządzaniu planów
wykorzystania zasobu, przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych,
dokonywaniu podziałów oraz scaleń nieruchomości, a także wyposażaniu ich, w miarę
możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.
Plany wykorzystania zasobu opracowuje się na okres 3 lat.
Sporządzony w 2017 r. plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości obowiązywał do
końca 2019 r. W 2020 r. sporządzono plan wykorzystania zasobu na kolejne 3 lata.
Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości nakreśla główne kierunki działań,
natomiast w stosunku do każdej nieruchomości zapadają indywidualne rozstrzygnięcia
o sposobie i formie jej zagospodarowania.
Przeznaczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy określa miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
Działania w zakresie nabywania do zasobu są realizowane w szczególności w trybie:
komunalizacji, zamiany, zakupu pod inwestycje publiczne, nabywania za odszkodowaniem,
pierwokupu, uzyskiwania decyzji Wojewody Śląskiego potwierdzających nabycie z mocy
prawa nieruchomości drogowych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.
872 z późn.zm.), występowania do sądu o nabycie w trybie zasiedzenia, nabywania
nieruchomości w trybie tzw. specustawy drogowej.
Udostępnianie nieruchomości następuje poprzez: sprzedaż, zamianę, oddanie w użytkowanie
wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, najem oraz użyczenie, wnoszenie w formie aportu do
spółek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz pod kątem oceny
możliwości udostępniania nieruchomości ze względu na położenie, możliwość
zagospodarowania oraz gospodarność i racjonalność działania, a także udostępniania
nieruchomości wchodzących w skład zasobu w celu realizowania zadań publicznych
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
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Po wejściu w życie z dniem 5 października 2018 r. ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów systematycznie prowadzone są procedury wynikające z ustawy.

V. Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy.
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Myszków usprawnione zostało od
1 stycznia 2015 roku poprzez utworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej Komunalnego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Myszkowie. Do jej zadań należy zarządzanie
i administrowanie zasobem lokali komunalnych oraz udzielanie pomocy mieszkaniowej
najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta.
STRUKTURA ZASOBU MIESZKANIOWEGO KZGM W MYSZKOWIE
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządza i administruje 16 budynkami przy
ulicach:
•
•
•
•
•
•
•
•

Folwarczna 6,8,10,12,
Kościuszki 2, 2a, 4, 6, 243,
Kopernika 80a,
Okrzei 65,
Szpitalna 13,
1-go Maja 3,45,
Millenium 32,
Pułaskiego 70.

W wyżej wymienionych budynkach łącznie znajduje się 146 lokali mieszkalnych tj. 44 lokale
komunalne, 100 lokali socjalnych oraz 2 pomieszczania tymczasowe stanowiące własność
gminy Myszków (stan na 31.12.2019 r.).
Struktura powierzchniowa zasobu kształtuje się na następującym poziomie:

Struktura zasobów mieszkaniowych o powierzchni do 35m²
2
51
72

18
lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych

lokale komunalne

lokale socjalne

pomieszczednia tymczasowe

Wykres 7 Struktura zasobów mieszkaniowych o powierzchni do 35m².
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Struktura zasobów mieszkaniowych o powierzchni powyżej
35m²
0

28
26

290

Lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych

Lokale komunalne

Lokale socjalne

Wykres 8 Struktura zasobów mieszkaniowych o powierzchni powyżej 35m².

Ponadto należy zauważyć, że stawka bazowa zarówno w lokalach komunalnych (2,16zł), jak
i socjalnych (0,15zł lub 1,08zł) jest najniższa w porównaniu z Gminami ościennymi, gdzie
stawki te są na poziomie 3,81zł-8,38zł w lokalach komunalnych oraz 1,05zł-2,77zł w lokalach
socjalnych.
STRUKTURA ZASOBU MIESZKANIOWEGO WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Na terenie Myszkowa prowadzą działalność wspólnoty mieszkaniowe, w których znajduje się
341 lokali komunalnych stanowiących własność Gminy Myszków.

Struktura zasobu we wspólnotach mieszkaniowych
z podziałem na poszczególnych zarządców
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Wykres 9 Struktura zasobu we wspólnotach mieszkaniowych z podziałem na poszczególnych zarządców.
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POMOC MIESZKANIOWA
Udzielanie pomocy mieszkaniowej osobom, które ze względu na niski dochód
w gospodarstwie domowym nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić swoich potrzeb
mieszkaniowych na odpowiednim poziomie, odbywa się poprzez przyznawanie mieszkań
komunalnych, w podziale na lokale docelowe i lokale socjalne.
Uprawnienia do najmu lokali komunalnych są przyznawane w procesie
kwalifikacyjnym, przeprowadzanym z udziałem komisji. Osoby zakwalifikowane do najmu
wolnych lokali komunalnych ujęte zostają na liście oczekujących na ofertę najmu, która
tworzona jest w oparciu o zgłoszone i przygotowane technicznie przez zarządcę pustostany.
Ilość wniosków o mieszkanie z zasobów gminy w latach 2015-2019

Rok

Liczba
Liczba wniosków
Liczba
złożonych
zakwalifikowanych Niespełniających
niespełniających
wniosków
do lokalu
kryteriów
kryteriów do
o zamianę
socjalnego
zamiany
lokalu

Liczba wniosków
Liczba
zakwalifikowanych
złożonych
do lokalu
wniosków
docelowego

2015

66

21

8

31

16

6

2016

64

20

18

26

16

2

2017

50

17

11

22

9

2

2018

56

15

15

26

12

3

2019

69

16

9

44

15

3

Tabela 7 Ilość wniosków o mieszkanie z zasobów gminy w latach 2015-2019.

Ilość zasiedlonych pustostanów w latach 2015-2019
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Wykres 10 Ilość zasiedlonych pustostanów w latach 2015-2019.
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W 2019 roku przydzielono 21 lokali mieszkalnych (10 komunalnych, 11 socjalnych),
zamieniono 3, a sprzedano 4 – realizując wnioski z 2018 r. Na dzień 31.12.2019 r.
oczekujących na mieszkanie z zasobów gminy to 25 rodzin, w tym 9 na lokal socjalny.
Okres oczekiwania na przydział lokalu z zasobów Gminy uległ znacznemu skróceniu
w stosunku do lat poprzednich. Do roku 2015 okres ten wynosił 10 lat. Aktualnie
maksymalny okres oczekiwania wynosi 3 lata.

POLITYKA CZYNSZOWA
Polityka czynszowa powinna zmierzać do kształtowania poziomu stawek czynszu, które
zapewniałyby samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej a w przyszłości
wpłynęłaby na zmniejszenie dopłaty z budżetu gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego.
Wpływy z tytułu czynszu systematycznie powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego
utrzymania budynków mieszkalnych, ale także zapewnić pozyskanie środków na remonty.
Zgodnie z ustawową granicą 3% wartości odtworzenia, maksymalna stawka bazowa
czynszu za 1 m2 na terenie Gminy Myszków, może wynosić ok. 9,15 zł. Biorąc pod uwagę
status mieszkańców lokali, w najbliższym czasie nie planuje się zmiany obecnej polityki
czynszowej i doprowadzenia stawki czynszu do poziomu maksymalnego.
Stawkę bazową ustala Burmistrz Miasta Myszkowa w drodze zarządzenia. Aktualnie
miesięczna stawka bazowa przyjęta zarządzeniem z dnia 4 lutego 2005 r. Nr 11/05/IM
Burmistrza Miasta Myszkowa w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115 Burmistrza Miasta
Myszkowa z dnia 26.11.2004 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
wynosi 2,16 zł, co oznacza, że stanowi 23,61% wartości odtworzenia.
ZADŁUŻENIA
Mimo, że stawka bazowa czynszu nie jest wygórowana, istnieją zaległości z tytułu
opłat czynszowych. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Myszkowie podejmuje
wiele różnych działań windykacyjnych wobec dłużników będących najemcami komunalnych
oraz socjalnych zasobów mieszkaniowych. Są to rozmowy z lokatorami na temat zadłużenia
oraz możliwości oddłużenia np. poprzez rozłożenie płatności długu w ratach. W sytuacji
braku porozumienia jednostka wypowiada umowy najmu, występuje do komornika sądowego
o realizację nakazów zapłaty oraz występuje do sądu z pozwami o zapłatę zaległości
i wydanie mieszkania .
Rozumiejąc trudną sytuację finansową wielu mieszkańców KZGM w Myszkowie
zawiera porozumienia w sprawach spłaty zadłużenia.
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PRACE REMONTOWE
W 2019 r. na remonty wydatkowano kwotę 318 649,63 zł.
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przejmując w 2015 roku w zarząd
i administrację budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki garażowe oraz gospodarcze
Gminy Myszków jak i lokale pozostające w poszczególnych Wspólnotach Mieszkaniowych
zastał duże zaniechania oraz bardzo zły stan techniczny tych zasobów. Stare drewniane okna i
drzwi zewnętrzne, przeciekające dachy, nieszczelne zbiorniki na ścieki oraz mnóstwo innych
prac do wykonania.
Przez okres swojej działalności KZGM w Myszkowie wykonał remonty pokrycia
dachów na budynkach mieszkalnych i garażowych w 96% wszystkich obiektów. Od połowy
2015 roku rozpoczęto wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PCV we wszystkich
lokalach socjalnych i komunalnych. Prace są nadal sukcesywnie kontynuowane. Na koniec
2019 roku poziom wykonania osiągnął 93%.
W celu podniesienia standardów lokali wykonano remonty kanalizacji wewnętrznych oraz
dostęp do tej kanalizacji w prawie 92% lokali socjalnych (likwidacja wspólnych łazienek
i toalet - podłączenie każdego lokalu indywidualnie).Wykonano przyłącza do kanalizacji
sanitarnej zamiast bezodpływowych zbiorników.
W trakcie swojej działalności KZGM wykonało również szereg prac remontowych
związanych z remontem i modernizacją instalacji elektrycznej. W prawie 88% budynków
wymieniono oświetlenie wewnętrzne z tradycyjnego na oświetlenie LED, przeprowadzono
remont i sposób zasilania w energię elektryczną lokali socjalnych i komunalnych w prawie
74 % administrowanych lokali.
W około 92% wszystkich lokali komunalnych przeprowadzono montaż urządzeń
pomiarowych do poboru wody, a w prawie 43% wymianę tych urządzeń na nowe z uwagi na
nieaktualny okres legalizacji.
Z uwagi na fakt, że zasób mieszkaniowy Gminy to budynki kilkudziesięcioletnie
największy obszar remontów pochłaniają roboty bieżącego utrzymania co stanowi 48%
środków finansowych przeznaczonych na rok kalendarzowy.

VI. Ochrona środowiska i gospodarka komunalna.
1. Realizacja przyjętych programów:
a. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Myszkowa na lata 2014-2017
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2020” przyjęty Uchwałą Nr
XLI/358/14 Rady Miasta Myszkowa z dnia 3 kwietnia 2014 r.
Z ostatniego raportu wynika, że stopień realizacji zadań określonych w „ Programie
ochrony środowiska dla Gminy Myszków” określa się jako dobry. Większość zadań
została zrealizowana. Część zadań jest w trakcie realizacji a ich realizacja będzie
kontynuowana w latach następnych. Najwięcej środków przeznaczono na zadania
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inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i w zakresie poprawy jakości
powietrza atmosferycznego.
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej zadania skoncentrowane były
w szczególności na rozbudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Natomiast
w zakres zadań w kierunku poprawy jakości powietrza atmosferycznego w mieście
wchodziły działania termomodernizacyjne, działania ograniczające niską emisję
komunalną (modernizacja przydomowych kotłowni), zabudowa urządzeń
fotowoltaicznych i solarnych oraz komunikacyjnych (przebudowa i budowa dróg
w kierunku upłynnienia ruchu samochodowego w mieście). Inwestycje Miasta
w kolejnych latach skupią się w dalszym ciągu na rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w zakresie zadań, których realizacja została już rozpoczęta jak
i zadań nowych. Podobnie inwestycje drogowe są kontynuowane.
Na dzień tworzenia raportu Gmina jest w trakcie aktualizacji przyjętego Uchwałą Nr
XLI/358/14 Rady Miasta Myszkowa z dnia 3 kwietnia 2014 r. „Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta Myszkowa na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2018-2020” oraz opracowania raportu z realizacji Programu ochrony
Środowiska.
Brak rzetelności Wykonawcy opracowania spowodował wydłużenie terminu
zakończenia prac nad opracowaniem Programu, uzyskania stosownych opinii
i przyjęcia uchwałą Rady Miasta.
b. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjęty w dniu
14 lipca 2009 r. przez Radę Ministrów
Gmina Myszków sukcesywnie realizuje zapisy tzw. „krajowego programu usuwania
azbestu”. Od 2011 roku występujemy do WFOŚiGW w Katowicach i NFOŚiGW
w Warszawie o dotacje dla mieszkańców miasta Myszkowa na usuwanie wyrobów
zawierających azbest. Do końca 2019 roku usunięto w ramach tych działań 664,65
Mg. materiałów azbestowych dotując mieszkańców z pozyskanych środków
zewnętrznych kwotą 657.656,16 zł. W roku 2019 pozyskano 39.030,20 zł na
usunięcie 52,05 Mg azbestu.
c. Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego uchwalony
uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/47/5/2017 z dnia 18 grudnia
2017 roku.
 W zakresie podejmowanych działań kontrolnych wynikających z POP w roku 2019
na terenie gminy zostało przeprowadzonych przez pracowników Straży Miejskiej
1116 kontroli instalacji (przestrzegania zakazu spalania odpadów poza urządzeniami
do tego przeznaczonymi) w tym kontroli przestrzegania zapisów uchwały
antysmogowej.
 W zakresie działań związanych z ograniczeniem emisji komunikacyjnej z dróg
gmina wykonuje regularne czyszczenie nawierzchni dróg na mokro (mechaniczne
zamiatanie dróg). Sukcesywnie dokonuje się zwiększeń ilości mechanicznych
oczyszczeń. W tej chwili oczyszczamy mechanicznie drogi 9 razy w ciągu roku,
podczas gdy zdarzały się lata gdzie dokonywano dwóch albo trzech oczyszczeń.
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W 2019 roku mechanicznie oczyszczono drogi dziewięć razy 83,58km dróg podczas
gdy w roku 2018 czyszczeniu poddano 80,43 km dróg gminnych. W roku 2020 jest
przewidzianych dziesięć mechanicznych zamiatań dróg gminnych utwardzonych.
d. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Myszków” przyjęty uchwałą nr XXXV/282/17 Rady
Miasta w Myszkowie z dnia 29 czerwca 2017 roku.
W realizację zadań wynikających z tego dokumentu wpisują się wszystkie zadania
opisane w punkcie c. oraz poniższe z punktu e.
e. Inne działania wpisujące się w realizację ww. dokumentów oraz
obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska:
Miasto w 2019 roku prowadziło systematyczną edukację ekologiczną organizując lub
biorąc udział w konkursach i akcjach ekologicznych skierowanych do dzieci,
młodzieży i dorosłych:
 W dniu 11 października 2019 roku nasi najmłodsi uczniowie z klas I-III
myszkowskich szkół podstawowych mieli okazję uczestniczyć w projekcie
edukacyjnym i obejrzeć w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie ekologiczny
spektakl pt. „Ekologiczne Czary Mary”. Przedstawienie miało na celu edukację
najmłodszych obywateli miasta w zakresie prawidłowej segregacji odpadów,
powstawania niebezpiecznego „smogu” oraz kształtowania ekologicznych postaw.
Przedstawienie miało wyjątkowy charakter, gdyż spektakl został wystawiony
przez Myszkowskich aktorów, napisany i wyreżyserowany przez Panią Katarzynę
Miklas. Była to świetna interaktywna lekcja ekologii połączona
z dobrą zabawą dzieciaków.
 W dniu 19 października 2019 roku odbyła się akcja ekologiczna "Ludzie z klasą
a ekologiczny Savoir Vivre". W ramach akcji osoby znane z naszego miasta
sprzątały teren kompleksu rekreacyjno-sportowego "Dotyk Jury”.
 Opierając się na wynikach badań stanu jakości powietrza (dane pochodzące
z istniejącej na terenie miasta stacji WIOŚiGW zlokalizowanej przy ulicy
Miedzianej oraz dane z ośmiu sensorów monitorujących na bieżąco jakość
powietrza zainstalowanych w listopadzie 2017 roku w 8 częściach miasta) gmina
na bieżąco podejmowała w 2019 działania zmierzające do ograniczania niskiej
emisji jako kontynuacja działań z lat poprzednich:
 Działania edukacyjne skierowane do dzieci opisane jw.
 Rozpowszechnianie filmu prawidłowego palenia od góry na telebimie oraz na
stronie internetowej www.miastomyszkow.pl
 Kontynuacja rozpowszechniania w zabudowie niskiej ulotek tematycznych „NIE
PAL ŚMIECI” STOP SMOG.
 Uruchomienie Programu dotacji do wymiany pieców na ekologiczne.
Rada Gminy podjęła uchwałę nr VII/59/19 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej do wymiany starych źródeł ciepła na
nowe proekologiczne na terenie Miasta Myszkowa. Ze środków budżetu gminy
Myszków skorzystało i piece wymieniło 88 beneficjentów na kwotę 357 000,00 zł.
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W 2019 r. 45 mieszkańców Gminy Myszków we własnym zakresie podjęło
działania związane z ograniczeniem emisji z indywidualnych systemów
grzewczych, złożyło wniosek w programie WFOŚiGW „Czyste powietrze”
i otrzymało dotację na wymianę kotła węglowego na ekologiczne systemy
grzewcze na ogólną kwotę 1 059 659,34 zł.
2. Zadania z zakresu gospodarki odpadami:
a. Na terenie gminy znajduje się obszar, który bezwzględnie wymaga oczyszczenia
z uwagi na jego zagrożenie dla mieszkańców i środowiska. Jest to teren składowiska
osadów poneutralizacyjnych z przemysłowej oczyszczalni ścieków MFNE
ŚWIATOWIT S.A. Od 2012 roku toczy się postępowanie w sprawie rekultywacji ww.
terenu, zainicjowane naszym pismem do WIOŚ w Katowicach Delegatura
w Częstochowie. Niestety na razie postępowanie to prowadzone przez Marszałka
Województwa Śląskiego nie przyniosło efektów. Z ostatniej prowadzonej
korespondencji w tej spawie wynika, że pomimo wykonanego przeglądu
ekologicznego zobowiązującego do usunięcia odpadów, spółka nic w tej sprawie nie
zadziałała i nie odbiera korespondencji. Przy każdej okazji poruszamy wszystkie
możliwe instytucje, które wydają się być władne w tym temacie tj. Urząd
Marszałkowski, Starostwo Powiatowe i Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska. Na razie bezskutecznie. Gmina nie posiada kompetencji do prowadzenia
ww. sprawy.
b. W 2019 roku w związku ze zmianą ustawy o odpadach wzrosła ilość
przeprowadzonych i prowadzonych postępowań z art. 26 ustawy o odpadach
dotyczących nakazów usunięcia odpadów. Postępowania dotyczą składowisk różnej
skali. Jednym z większych składowisk, które może stanowić zagrożenie jest teren
położony przy ul. Partyzantów 21 w Myszkowie na działkach oznaczonych nr
geodezyjnymi 368/112, 368/113, 368/110. Odpady w bardzo dużej ilości znajdują się
w halach, na terenie utwardzonym, nieutwardzonym, luzem i w big bagach. W toku
postępowania zostały wydane dwie decyzje nakazujące usunięcie właścicielowi
wszystkich odpadów znajdujących się na przedmiotowych działkach, które następnie
zostały uchylone. Strona postępowania celowo je wydłuża, każdorazowo po wydaniu
decyzji ujawniając nowe okoliczności i dowody, ostatecznie chcąc uchylić się od
odpowiedzialności. Po wyczerpaniu materiału dowodowego do końca kwietnia 2020 r.
ponownie zostanie wydana decyzja nakazująca właścicielowi nieruchomości usunięcie
odpadów z przedmiotowych działek. Równolegle do ww. postępowania w urzędzie
w zakresie pozostawienia odpadów na ww. działkach toczą się postępowania na
Policji oraz w Prokuraturze Rejonowej w Myszkowie.
c. Kolejnym obszarem w gminie, na którym znajdują się odpady jest teren przy
ul. Porębskiej, gdzie prowadzi działalność spółka „Ochrona Środowiska” Sp. z o.o.
z Kamienicy Polskiej. Postępowanie w sprawie nagromadzenia odpadów
na przedmiotowych działkach zgodnie z posiadanymi kompetencjami prowadzi
Starostwo Powiatowe w Myszkowie.
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d. W 2019 roku Gmina Myszków kontynuowała współpracę z firmą Web Solution
Dariusz Szulik, która udostępnia usługę Eco-Harmonogram. Aplikacja umożliwia
pobranie haromonogramu wywozu odpadów komunalnych poprzez podanie adresu
zamieszkania, dzięki czemu przypomina o nadchodzących terminach wywozu
i płatności. Podaje również istotne informacje dotyczące zasad selektywnej zbiórki
i informacje o PSZOK-u. Aplikacja cieszy się popularnością wśród mieszkańców
Myszkowa, gdyż możemy zauważyć tendencję wzrostową w ilości użytkowników
korzystających z usługi Eco-Harmonogram w poszczególnych latach. W 2016 roku
liczba użytkowników wynosiła ok. 400 osób, w 2017 roku ok. 600 osób, w 2018 roku
ok. 1200 osób. Na koniec 2019 roku było 1961 użytkowników, którzy posiadają
i korzystają z usługi Eco-Harmonogram.
e. Na dzień tworzenia raportu nie ma możliwości określenia osiągnięcia przez Gminę
w 2019 roku wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia poszczególnych frakcji odpadów komunalnych oraz poziomu ograniczenia
masy składowania odpadów ulegających biodegradacji, ponieważ nowelizacja ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach zmieniła
zarówno terminy, jak i sposób sporządzania sprawozdawczości podmiotów
odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz wójtów,
burmistrzów, prezydentów. Ww. wartości będą możliwe do obliczenia po uzyskaniu
sprawozdań od firm tj. po 30 czerwca 2020 roku.
f. Prowadzone są działania mające na celu zidentyfikowanie nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i wytwarzają odpady komunalne, a nie składają deklaracji
i nie uiszczają opłaty: na podstawie weryfikacji list zgonów w 2019 roku
wystosowano stosowną korespondencję do 33 nieruchomości, która spowodowała, że
w 26 przypadkach wyegzekwowano złożenie deklaracji. W pozostałych przypadkach
nieruchomości pozostały niezamieszkałe po śmierci jedynych zamieszkujących.
Również na bieżąco w 2019 roku Straż Miejska dokonywała kontroli nieruchomości
pod kątem złożenia lub braku złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Działania administracyjne zmierzające w kierunku podłączenia nieruchomości
do istniejącej sieci kanalizacyjnej
W wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych na podstawie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydanych decyzji nakazujących
przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym
prowadzonych postępowań egzekucyjnych, w 2019 roku do kanalizacji sanitarnej
zostało przyłączonych kolejnych6 nieruchomości.
4. Działania z zakresu ochrony przyrody
Kontynuowane są działania mające na celu uporządkowanie zieleni znajdującej się na
terenach zielonych należących do Gminy Myszków z naciskiem na tereny położone
przy osiedlach wielorodzinnych, szkołach i przedszkolach.
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5. Działania z zakresu poprawy estetyki i wizerunku miasta
a. Kontynuowano sukcesywne powiększanie powierzchni przeznaczonych do
całorocznego oczyszczania: znów zwiększono ilość km dróg mechanicznego
zamiatania do 83,58 km ( 61,98 km w 2017 roku, 80,43 km w 2018). Zwiększono
również ilość koszy ulicznych o kolejnych 8 ( obecnie 360 szt.) i 14 (obecnie 47 szt.)
koszy na psie odchody. Jednocześnie na bieżąco odbywa się wymiana starych
zniszczonych koszy ulicznych i pojemników na psie odchody na nowe.
b. Sukcesywnie dokonywano wymiany i renowacji urządzeń małej architektury miejskiej
według nowej wizualizacji miasta: w 2019 roku dostawiono kolejne 3 sztuki tablic
informacyjnych w formie pylonów wolnostojących, których obecnie jest na mieście
29, i każda dzielnica miasta jest wyposażona w ich wystarczającą ilość, dokonano
wymiany 20 sztuk urządzeń przystankowych w postaci słupków i znaków
przystankowych D15 oraz 20 ławek.
c. W 2019 roku wymieniono kolejnych 14 ławek parkowych według projektu
dedykowanemu naszemu miastu. Łącznie mamy już 56 nowych bardzo ładnych
i wytrzymałych ławek zgodnych z wizualizacją miasta Myszkowa. W 2019 roku
rozpoczęliśmy również projekt wyposażania terenów szkolnych i miejsc publicznych
w stojaki na rowery o dużej wytrzymałości według projektu zgodnego
z wizualizacją miasta. Pierwsze stojaki stanęły na terenie Szkoły Podstawowej nr 1.
d. W ramach funkcjonującego systemu zgłaszania usterek przez portal
www.miastomyszkow.pl. w 2019 roku zgłoszono 134 usterki. Zgłoszenia dotyczyły
głównie złego stanu nawierzchni dróg, uszkodzonego oświetlenia, odbioru odpadów
komunalnych, uszkodzonych przystanków, sprzątnięcia zalegających odpadów oraz
pytań nt. karty dużej rodziny, itp..
6. Szalety miejskie
Gmina Myszków realizuje obowiązek udostępniania mieszkańcom miasta Myszkowa
szaletów miejskich zlokalizowanych w budynku dworca PKP w Myszkowie. Najem
i obsługa szaletów publicznych odbywa się na podstawie umowy z PKP
nr NKA2.612.171.2013.DC/2 z dnia 20.11.2013 roku. Obowiązek udostępnienia
szaletów miejskich jest więc realizowany przez Gminę Myszków w sposób ciągły.
Wejścia do toalet są zamykane, konieczne jest uiszczenie 1 zł w automacie. Wolne od
opłaty jest pomieszczenie do przewijania niemowląt.
7. Gospodarka odpadami komunalnymi
Rok 2019 był wyjątkowo trudny dla gminy Myszków w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi. Problemy wynikały przede wszystkim z nagłego i bardzo
drastycznego wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych i tym samym
próby firm realizujących odbiór odpadów komunalnych na zlecenia gmin na uzyskanie
od nich dodatkowych środków. Przez pierwsze półrocze roku 2019 Gmina borykała
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się z bardzo wieloma problemami, które były skutkiem odmowy przez Konsorcjum
firm: FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze (Lider Konsorcjum) oraz
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800
Zabrze (Członek Konsorcjum), wybranym w drodze przetargu nieograniczonego,
odbioru czterech frakcji odpadów komunalnych, które zgodnie z zawartą umową
winny być odbierane przez ww. Wykonawcę do końca czerwca 2019 roku.
Konieczność ciągłości zabezpieczenia odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości jest obowiązkiem gminy, stąd zaistniała konieczność zlecenia
wykonania usługi odbioru innemu podmiotowi. Wobec zaprzestania przez Spółkę
odbioru niektórych frakcji odpadów, Gmina zgodnie z zapisami umowy rozpoczęła
naliczanie kar umownych oraz odszkodowania z tytułu zlecenia usługi innemu
podmiotowi, co spowodowało brak płatności dla firmy faktur od miesiąca marca
do czerwca 2019 r.
Tak więc do czasu rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych na terenie gminy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
dokonywały następujące firmy:
a. do 30 czerwca 2019 r. Konsorcjum firm: FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10,
41-800 Zabrze (Lider Konsorcjum) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze (Członek
Konsorcjum), wybrani w drodze przetargu nieograniczonego w ograniczonym
zakresie,
b. od 5 marca 2019 r. do 24 września 2019 r. Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych SANiKO Sp. z o.o., ul. Prusa 70, 42-300 Myszków,
c. od 25 września 2019 r. Konsorcjum firm: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o., ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie (Lider Konsorcjum) oraz
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SANiKO Sp. z o.o., ul. Prusa 70, 42300 Myszków (Partner Konsorcjum), wybrani w drodze przetargu
nieograniczonego.
Zgodnie z zapisami obowiązującej do końca 2020 roku umowy Konsorcjum firm:
ZGK Sp. z o.o. i SANiKO Sp. z o.o. realizowało w 2019 roku umowę, w ramach
której jest zobowiązane do:
a. wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w worki do selektywnego
gromadzenia odpadów;
b. dostarczenia każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej ulotki
dotyczącej sposobu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
oraz harmonogramu odbioru odpadów komunalnych;
c. kontroli segregacji odpadów na nieruchomościach zamieszkałych
deklarujących segregację odpadów, polegającą na sprawdzaniu czy na
nieruchomościach zamieszkałych, na terenie których została zadeklarowana
selektywna zbiórka prowadzona jest prawidłowo, oraz informowanie
Zamawiającego o ujawnionych nieprawidłowościach;
d. mycia pojemników zgodnie z ustalonym z Gminą harmonogramem;
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e. odbioru i zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
wymogami określonymi przez Gminę Myszków odpadów komunalnych
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W ramach umowy
konsorcjum zobowiązane jest do odbioru zgodnie z ustalonym
harmonogramem następujących rodzajów odpadów komunalnych: papier
i tektura (w tym opakowania z papieru i tektury), metal, tworzywa sztuczne
(w tym opakowania z tworzyw sztucznych), opakowania wielomateriałowe,
szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunale, odpady zielone ulegające biodegradacji, odpady
spożywcze i kuchenne ulegające biodegradacji, popiół z palenisk domowych,
zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe.
W roku 2019 bez zakłóceń funkcjonował na terenie gminy Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych PSZOK, zlokalizowany na terenie Spółki SANiKO przy
ul. B. Prusa 70.
Do 1 lipca 2019 r. wykonawcą usługi było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
SANiKO Sp. z o.o., ul. Prusa 70, 42-300 Myszków. Natomiast od 1 lipca 2019 r.
wykonawcą usługi jest Konsorcjum firm: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie (Lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych SANiKO Sp. z o.o., ul. Prusa 70, 42-300 Myszków (Partner
Konsorcjum), wybrani w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa obowiązuje do
końca 2020 roku.
W ramach obowiązującej umowy Konsorcjum ma obowiązek przyjmowania
od mieszkańców miasta Myszkowa następujące frakcje odpadów:
a. papier i tektura (w tym opakowania z papieru i tektury),
b. metal,
c. tworzywa sztuczne (w tym opakowania z tworzyw sztucznych),
d. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,
e. opakowania wielomateriałowe,
f. przeterminowane i niewykorzystane leki oraz chemikalia,
g. zużyte baterie i akumulatory, świetlówki,
h. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
j. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
k. zużyte opony,
l. odpady zielone ulegające biodegradacji,
m. odpady ulegające biodegradacji spożywcze i kuchenne,
n. popiół z palenisk domowych.
Mieszkańcy Miasta Myszkowa za pozostawienie na terenie PSZOK-u ww. odpadów
komunalnych nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów, korzystają z PSZOK w ramach
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dokonywanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Muszą jedynie dowieźć
odpady na własny koszt do punktu.
Spółka w ramach ww. umowy zobowiązana jest również do odbioru i przekazania
do utylizacji przeterminowanych leków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
które mieszkańcy miasta Myszkowa mogą wrzucać do ustawionych przez Gminę
Myszków pojemników w punktach aptecznych, które wyraziły lub wyrażają chęć podjęcia
współpracy z gminą.
Na terenie gminy Myszków nie istnieją ograniczenia ilościowe w zakresie odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Wykonawca
realizujący obowiązek gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych zobowiązany jest do odbioru wszystkich udostępnionych
przed posesję odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem, jak również
Wykonawca realizujący obowiązek gminy w zakresie utworzenia oraz prowadzenia
Punktu Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych zobowiązany jest do odbioru
wszystkich selektywnie zbieranych odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK.
Obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie
od 01.01.2019 r. do 31.07.2019 r. - 11,30 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej, gdy na
danej nieruchomości odpady były segregowane i 19,00 zł miesięcznie od osoby
zamieszkującej, gdy selektywna zbiórka nie była prowadzona. W okresie od 01.08.2019 r.
stawki wzrosły odpowiednio do 17,80 zł w przypadku selektywnej zbiórki i 35,60 zł od
osoby w przypadku braku selekcji.
Brak realizacji płatności faktur za marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2019 roku
spowodował, że Spółka FCC Polska Sp. z o.o. wystąpiła do Sądu Okręgowego
w Częstochowie (Wydział Gospodarczy)przeciwko gminie z dwoma pozwami o zapłatę
kwot: 233.506,44 zł i 686.462,31 zł, a wzrost kosztów zagospodarowania odpadów
komunalnych i podnoszona przez Spółkę strata na wykonywaniu usługi dla gminy
Myszków przyniosła skutek w postaci trzeciego pozwu FCC Polska sp. z o.o. przeciwko
Gminie Myszków o zapłatę kwoty: 2 061722,30 zł.
Pierwsze dwie sprawy odbyły się w 2019 roku i zakończyły się wyrokiem w pełni
korzystnym dla Gminy Myszków. Sąd Okręgowy w Częstochowie w obu
przypadkach orzekł o oddaleniu pozwów w całości i obciążeniu kosztami zastępstwa
procesowego Spółkę FCC Polska Sp. z o.o. Wyroki nie są prawomocne. Trzecia sprawa
odbyła się już w 2020 roku i również zakończyła się wyrokiem w całości korzystnym dla
gminy Myszków.
Po perturbacjach związanych z zaprzestaniem wykonywania części umowy przez spółkę
FCC Polska Spółka z o.o. podjęto decyzję o zmianie sposobu wyposażenia nieruchomości
zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów poprzez zmianę sposobu ich
własności na gminne, a nie dzierżawione od firm odbierających odpady. Posiadanie
pojemników własnych uniezależnia gminę całkowicie od firm wywozowych, wyklucza
techniczne utrudnienia w każdorazowej wymianie pojemników przy zmianie firmy
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wywozowej i powoduje brak dodatkowych kosztów logistycznych wymiany.
W takiej sytuacji mamy do czynienia z jednorazowym kosztem zakupu pojemników a nie
długotrwałym kosztem dzierżawy wliczanym w usługę odbioru i zagospodarowania
odpadów obciążając tym mieszkańców w stawce za gospodarowanie odpadami. Ponadto
powoduje to, że w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego na odbiór
i zagospodarowanie odpadów zwiększa się konkurencyjność poprzez większą ilość firm,
mających możliwość złożenia oferty z uwagi na mniejsze wymagania (brak wymogu
wyposażania nieruchomości w pojemniki). Zakup pojemników jednorazowo pozwolił na
ujednolicenie ich oznakowania logiem gminy, podpisaniem umów użyczenia
z mieszkańcami i stworzenie rzetelnej bazy danych miejsc ich wyposażenia i kontroli
ilości zapotrzebowania i dostarczania pojemników przez gminę.
8. Transport miejski
W 2019 r. na terenie gminy Myszków funkcjonował publiczny transport zbiorowy
obsługujący pasażerów na 7 liniach komunikacji miejskiej. Operatorem komunikacji
miejskiej do 31 grudnia 2019 r. było konsorcjum firm z Liderem PKS Południe Sp. z o.o.
i członkiem LZ Apolinary Lazar, Marcin Lazar Sp. z o.o. W grudniu 2019 r.,
po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, umowę na
realizację usługi publicznego transportu zbiorowego – gminnych przewozów pasażerskich
podpisano z Wykonawcą PKS Południe Spółka z o.o.
Na terenie gminy Myszków od grudnia 2004 roku obowiązuje niezmiennie stawka
za bilet jednorazowy normalny 2,40 zł i 1,20 zł za bilet ulgowy. Na terenie gminy
obowiązują również wprowadzone w sierpniu 2013 roku: bilet socjalny w wysokości
0,30 zł i weekendowy rodzinny w wysokości 10 zł. Pasażerów obsługują niskopodłogowe
autobusy z jednolitą barwą i logo Myszkowa o wysokim standardzie. Ich rok produkcji
to 2016, norma EURO 7. Wyposażone są w dynamiczną informację pasażerską (tablice
świetlne, informacje głosowe), klimatyzację, system bezprzewodowego dostępu
do Internetu Wi-Fi zapewniający dostęp do Internetu oraz ładowarki USB dla urządzeń
mobilnych w ilości 2 szt., ponadto system monitoringu pojazdu obejmujący 2 kamery
wewnątrz pojazdu i 2 kamery na zewnątrz; system GPS z możliwością powiadomienia
centrum monitoringu o zagrożeniach oraz bardzo szeroki pakiet udogodnień dla osób
niepełnosprawnych, starszych i matek z dziećmi w wózkach. Na terenie Myszkowa działa
system dynamicznej informacji pasażerskiej w oparciu o serwis internetowy
kiedyPrzyjedzie.pl., dzięki któremu pasażerowie komunikacji miejskiej uzyskują dostęp
do informacji o czasach rzeczywistych odjazdów autobusów z dowolnego przystanku
w naszej sieci komunikacyjnej. Również bilety można nabyć przez aplikację mobilną
mPay.

VII. Zamówienia publiczne.
1. W 2019 r. zostały wszczęte44 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do
których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym
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10 postępowań z dopuszczeniem do składania ofert częściowych (według tabeli– dane
statystyczne dotyczące wszczętych w 2019 r. postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego, do których stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych).
2. Zgodnie z tabelą - dane statystyczne dotyczące udzielonych w 2019 r. zamówień
publicznych:
a. w 2019 r. udzielono 29 zamówień publicznych (zawarto umowy), do których
stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
 na roboty budowlane: 13,
 na usługi: 13, w tym 8 w procedurze unijnej,
 na usługi społeczne (pocztowe):1,
 na dostawy: 2, w tym 1 w procedurze unijnej,
b. wartość netto (bez podatku VAT) zawartych w 2019 r. umów w wyniku
przeprowadzonych postępowań, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, wyniosła: 39 793 800,06 zł, w tym:
 w procedurze unijnej:
23 457 952,07 zł,
 w procedurze krajowej:
16 335 847,99 zł,
c. wartość netto (bez podatku VAT) zawartych w 2019 r. umów w wyniku
przeprowadzonych postępowań, do których nie stosuje się przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych, wyniosła:2 861 767,37 zł.
3. Dla porównania w 2018 r.:
a. zostały wszczęte 72 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do których
stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym 6 postępowań
z dopuszczeniem do składania ofert częściowych;
b. udzielono 48 zamówień publicznych (zawarto umowy), do których stosuje się przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
 na roboty budowlane: 19,
 na usługi: 22, w tym 2 w procedurze unijnej,
 na usługi społeczne (pocztowe):1,
 na dostawy: 3 w procedurze unijnej,
c. wartość bez podatku VAT zawartych w 2018 r. umów w wyniku przeprowadzonych
postępowań, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
wyniosła: 32 119 021,39 zł, w tym:
 w procedurze unijnej:
12 316 996,14 zł,
 w procedurze krajowej:
19 802 025,25 zł,
d. wartość bez podatku VAT zawartych w 2018 r. umów w wyniku przeprowadzonych
postępowań, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
wyniosła: 2 732 103,89 zł.
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TABELA
DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WSZCZĘTYCH W 2019 R. POSTĘPOWAŃ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ
PRZEPISY USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Liczba wszczętych
postępowań

Liczba postępowań,
w których dokonano
wyboru oferty o cenie

Liczba postępowań,
w których dokonano
wyboru oferty o cenie

Jednokrotnych
(tylko
w
2019 r.)

powtórzonych
(ponowio
nych
tylko
w 2019 r.)

poniżej
wartości
zamówienia
powiększo
- nej
o podatek
VAT

powyżej
wartości
zamówienia
powiększo
- nej
o podatek
VAT

poniżej
kwoty
przeznaczo
- nej na
sfinansowa
- nie
zamówienia
podanej
we wniosku
o udzielenie
zamówienia

23

21

17

12

13
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29

powyżej
kwoty
przeznaczo
- nej na
sfinansowa
- nie
zamówienia
podanej
we wniosku
o udzielenie
zamówienia

16
29

Liczba postępowań unieważnionych

z powodu
niezłożeni
a ofert

z powodu
przekroczenia
przez cenę
najkorzystniejs
zej oferty
kwoty, jaką
zamawiający
zamierza
przeznaczyć
na
sfinansowanie
zamówienia

z powodu
odrzuce
- nia
wszystkic
h ofert

z
inne
- go
pow
odu

3

10

1

1

15

Tabela 8 Dane statystyczne dotyczące wszczętych w 2019 r. postępowań.
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TABELA
DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE UDZIELONYCH W 2019 R. ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
Udzielone w 2019 r. zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
do których stosuje się przepisy ustawy Pzp
Wartości
zawartych umów
bez podatku VAT
Wartości
dla zamówień,
zawartych
których wartość
umów bez
nie przekracza
podatku VAT
L.p.
kwot określonych dla zamówień
w przepisach
na usługi
wydanych na
społeczne
podstawie art. 11
[w zł]
ust. 8 ustawy Pzp
[w zł]

Wartości
zawartych umów
bez podatku VAT
dla zamówień o
wartości równej
lub
przekraczającej
kwoty określone w
przepisach
wydanych na
podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp
[w zł]

1.

12 794 715,28

-

-

2.

2 168 230,41

-

20 604 064,29

3.

-

-

1 182 684,43

4.

933 539,00

-

1 671 203,35

5.

-

439 363,30

-

15 896 484,69

439 363,30

23 457 952,07

Razem
Ogółem

39 793 800,06

Tryb udzielenia
Rodzaj
zamówienia
zamówienia

przetarg
nieograniczony
przetarg
nieograniczony
zamówienie
z wolnej ręki
przetarg
nieograniczony
art. 138o ustawy
Pzp

roboty
budowlane

X

X

X

X

usługi
usługi
dostawy
usługi
społeczne

Udzielone w 2019 r. zamówienia z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp

L.p.

Wartości zawartych umów
[w zł]

1.

2 861 767,37

Podstawa prawna udzielonych zamówień
art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Tabela 9 dane statystyczne dotyczące udzielonych w 2019 r. Zamówień publicznych.
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Wnioski:
1. Mniejsza ilość wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku była spowodowana:
˗ niższą o 13 ilością unieważnionych w 2019 roku postępowań w porównaniu do
2018 roku,
˗ większą o 4 ilością prowadzonych w 2019 roku postępowań z dopuszczeniem
do składania ofert częściowych w porównaniu do 2018 roku.
2. Na uwagę zasługuje ponadto, że w 2019 roku:
 udzielono 9 zamówień prowadzonych w procedurze unijnej, a w 2018 roku tylko
5 zamówień w tej procedurze,
 udzielono zamówień o 7 674 778,67 zł większej niż w 2018 roku wartości netto
udzielonych zamówień publicznych według przepisów ustawy Pzp. (wartość zawartych
umów netto), co w znaczącej części wynika z większej wartości takich zamówień
w 2019 roku niż w 2018 roku (wartość netto oszacowanych zamówień przed ich
wszczęciem).

VIII. Realizacja remontów dróg i inwestycji gminnych.
1.

DROGI

Na dzień 31 grudnia 2019 r. długość dróg w gminie wynosiła 155,61 km. W tym drogi
zaliczone do kategorii dróg gminnych stanowiły 149,50 km zgodnie z opracowaniem pn.
Aktualizacja ewidencji dróg gminnych w gminie Myszków. Drogi asfaltowe stanowiły na
początku 2019 r. 46,01% wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku 46,23%. Drogi
utwardzone stanowiły w poprzednim roku odpowiednio 35,57% na dzień 1 stycznia 2019 r.
i 36,02% na dzień 31 grudnia 2019 r.
Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 0,204 km, i na dzień
31 grudnia 2019 r. nie uległa zmianie.
Długość bus-pasów na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 0 km, i na dzień 31 grudnia 2019 r.
nie uległa zmianie.
Bardzo istotną kwestią jest fakt, że na terenie miasta Myszkowa funkcjonują 43 drogi
zaliczone do kategorii dróg publicznych gminnych o nieuregulowanym stanie prawnym.
Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne klasy dróg
publicznych, był następujący:
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Lp.

Ocena stanu technicznego dróg
wg SOSN i SOPO w 2019 r.
Ocena kompleksowa obiektu
Łączna długość dróg [m]

[%]

1

A - stan dobry

8 267

5,3%

2

B - stan zadowalający

50 478

32,4%

3

C - stan niezadowalający

65 177

41,9%

4

D - stan zły

31 684

20,4%

155 606

100%

SUMA

Kryteria oceny stanu technicznego nawierzchni
Klasa A – stan dobry
Poziom pożądany
Klasa B – stan zadawalający

Poziom
ostrzegawczy

Klasa C – stan niezadawalający

Poziom krytyczny Klasa D – stan zły

Lp.
1
2
3

Nawierzchnie nowe, odnowione i
eksploatowane, dopuszczalne
występowanie sporadycznych
uszkodzeń, nawierzchnie nie
wymagające remontów
Nawierzchnie ze znaczącymi
uszkodzeniami, wymagane
zaplanowanie remontu
Nawierzchnie z licznymi i
rozległymi uszkodzeniami,
wymagany natychmiastowy remont

Drogi w stanie złym "D" w zależności od rodzaju nawierzchni jezdni
Długość dróg
Rodzaj nawierzchni jezdni
[m]
[%]
25
495
Nawierzchnia gruntowa
81%
5 792
Nawierzchnia bitumiczna
18%
Nawierzchnia z elementów
397
betonowych
1%
31 684
100%
SUMA

Tabela10 Ocena stanu technicznego dróg.

W okresie od 2010 do chwili obecnej stan infrastruktury drogowej ulega stałej sukcesywnej
poprawie. Ten stan został osiągnięty wielotorowo. Po pierwsze zainwestowane zostały środki
w inwestycje związane z budową i przebudową dróg wraz z ich uzbrojeniem, po drugie
zwiększyła się ilość nakładek w prowadzonych remontach na drogach o nawierzchni
bitumicznych, a po trzecie odstąpiono od nietrwałych technologii remontów dróg gruntowych
wprowadzając technologie trwale poprawiające ich nawierzchnie. W 2019 roku w stosunku
do roku ubiegłego zmniejszeniu o ok.7 % uległa ilość dróg o złym stanie technicznym. Drogi
pozostające w klasie D są to w 81% drogi o nawierzchni gruntowej, często
o nieuregulowanym stanie prawnym. Drogi te ze względu na brak odwodnienia i ruch
ciężkich pojazdów w tym maszyn rolniczych są narażone na uszkodzenia. W 2019 roku
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w ramach remontów dróg o nawierzchniach gruntowych wykonane zostało podwójne
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni działki na wytypowanym odcinku testowym.
Wydatki poniesione na remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych

k

Ubytki [zł]

%

Nakładki [zł]

%

Razem [zł]

2011

381 737,00

76,36

118 195,00

23,64

499 932,00

2012

308 193,96

39,80

466 788,96

60,20

774 982,92

2013

272 087,08

30,34

624 912,92

69,66

897 000,00

2014

249 200,35

22,50

859 272,40

77,50

1 108 473,00

2015

131 875,35

6,50

1 920 058,72

93,50

2 051 934,07

2016

100 613,17

5,31

1 794 937,23

94,69

1 895 550,40

2017

117 937,46

6,17

1 795 046,90

93,83

1 912 984,36

2018

146 478,33

9,85

1 341 117,28

90,15

1 487 595,61

2019

130 739,20

9,26

1 280 984,78

90,74

1 411 723,98

Łączna powierzchnia nakładek bitumicznych wykonanych w latach 2011-2019
2011

2 324,00 m2

2012

11 040,42 m2

2013

11 600,00 m2

2014

15 874,00 m2

2015

30 574,80 m2

2016

29 273,00 m2

2017

24 519,10 m2

2018

8 176,00 m2

2019

10 659,80 m2

Razem

144 041,12 m2

Tabela 11 Wydatki poniesione na remonty dróg o nawierzchniach bitumicznych
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Wydatki poniesione na remonty dróg o nawierzchniach gruntowych

Rok

Ubytki [zł]

%

Trwałe
nawierzchnie
JOMBY [zł]

%

Razem [zł]

2011

38 750,25

36,6

67 105,75

63,4

105 856,00

2012

28 578,50

20,9

108 746,50

79,1

137 505,00

2013

58 785,35

33,8

115 335,65

66,2

174 121,00

2014

32 009,93

14,8

184 140,07

85,2

216 150,00

2015

20 262,70

8,6

216 867,51

91,4

237 130,21

2016

27 025,78

8,7

282 304,71

91,3

309 330,49

2017

65 229,45

27,0

176 075,79

73,0

241 305,24

2018

243 373,51

50,5

238 767,14

49,5

482 140,65

2019

142 244,83
*52 868,33

37,94

319 195,29

62,06

514 308,45

Tabela 12 Wydatki poniesione na remonty dróg o nawierzchniach gruntowych.

*Bieżąca konserwacja – dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni – odcinek testowy

Łączna powierzchnia trwałych nawierzchni (JOMBY) wykonanych w latach 2011-2019
w ramach remontów dróg o nawierzchniach gruntowych przy szerokości 3,50 m

2011

547,00 m2

2012

830,00 m2

2013

750,00 m2

2014

3 110,00 m2

2015

5 307,50 m2

2016

5 156,20 m2

2017

1 677,00 m2

2018

727,00m2
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2019

2 533,00m2

Razem

20 637,70m2

Tabela 13 Łączna powierzchnia trwałych nawierzchni (JOMBY) wykonanych w latach 2011-2019.

Zakres wykonywanych remontów dróg bitumicznych
Rok

Nazwa ulicy

Nakładki [m2]

2011

Jana Pawła II

2 324,00

Jana Pawła II

2 218,00

Partyzantów

4 420,89

Koronacyjna

130,10

Włodowska

2 281,00

Nadrzeczna

141,09

Zacisze

198,67

Waryńskiego

155,80

Leśna

725,22

Droga przy ZSP 5

560,00

Pozostałe

210,65

Partyzantów

3 000,00

Kopernika

2 700,00

Wyzwolenia

3 400,00

Skłodowskiej

500,00

Sikorskiego

500,00

Zamenhoffa

1 500,00

Wyzwolenia

6 300,00

Dworska

3 000,00

Piękna

3 480,00

Mrzygłodzka

872,00

Pogodna

692,00

Smudzówka

873,00

Jaworznicka

657,00

2012

2013

2014
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2015

Dworska

8 295,00

Stolarska

768,00

Wronia

5 760,00

Poniatowskiego

1 809,00

8 Marca

5 815,80

Prusa

5 527,00

Czarnieckiego

2 600,00

Czarnieckiego

3 228,00

Graniczna

1 993,70

Grzybowa-Osińska Góra

5 318,50

Słowackiego

4 184,00

Szeroka

1 605,00

Koronacyjna

3 234,00

Koronacyjna-Gruchla

3 620,00

Kasztanowa

241,50

Okrzei

2 988,50

Waryńskiego-Kopernika

2 860,00

Osińska Góra

5 786,90

Graniczna

3 031,50

Sobieskiego

1 537,00

Zacisze

3 675,60

Okrzei

2 527,60

Krótka

1 627,50

Nowowiejska

3 275,00

Millenium

2 160,00

1Maja

898,00

Okrzei

1 950,00

Poprzeczna

475,00

Gruchla

3 597,00

2016

2017

2018
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2019

Jaworznicka

2 154,00

Kościuszki

3600,00

Nadrzeczna

3402,00

Millenium

1490,00

Warta

2167,80

Tabela 14 Zakres wykonywanych remontów dróg bitumicznych.

Zakres wykonywanych remontów dróg gruntowych
Rok

Nazwa ulicy gdzie wykonano
trwałą nawierzchnię JOMBY

Powierzchnia trwałej nawierzchni JOMBY [m2]

Jagiellońska

547,00

Sosnowa

100,00

Kraszewskiego

450,00

Świerkowa

180,00

Akacjowa

200,00

Olszowa

450,00

Modrzejowska

300,00

Miedziana

300,00

Gołębia

1 350,00

Mokra

75,00

Bociania

585,00

Staszica

800,00

Kwarcowa

276,00

Ptasia

190,50

Gospodarcza

150,00

Parkowa

1 260,00

Odlewnicza

1 605,00

Różana

1 580,00

Sosnowa

246,00

Gospodarcza

259,00

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Sikorka

600,50

Wiśniowa

1054,00

Kasztanowa

617,00

Żeromskiego

2026,70

Świerkowa

599,00

Ceramiczna

1350,00

Galenowa

322,00

Okopowa

735,00

Buraczana

180,00

Chmielna

165,00

Grabowa

247,00

Orla

135,00

Kilińskiego

733,00

Witosa

330,00

Kamienna

385,00

Pohulańska

1085,00

2017

2018

2019

Tabela 15 Zakres wykonywanych remontów dróg gruntowych.

W 2019 roku Gmina Myszków zleciła opracowanie aktualizacji ewidencji dróg w gminie
Myszków w efekcie czego skorygowano dane o sieci dróg gminnych. W tym samym czasie
w wyniku budowy dróg na terenie miasta Myszkowa o 749 mb. wzrosła długość dróg
o nawierzchni bitumicznej.
2.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

W 2019 roku na terenie miasta były rozpoczęte oraz kontynuowane roboty budowlane
w zakresie następujących inwestycji:
Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz
przebudową oświetlenia ulicznego.
W dniu 12.02.2019 r. po przeprowadzonym drugim postępowaniu przetargowym została
zawarta umowa o roboty budowlane z terminem zakończenia wykonywania przedmiotu
umowy: 30.10.2020 r. Teren budowy przekazano wykonawcy w dniu 21.02.2019 r.
W 2019 r. zostały poniesione wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte
pod budowę dróg, wycenę drewna pozyskanego z wycięcia drzew kolidujących z trasą
inwestycji, roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
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drogi w ul. Klonowej i części drogi w ul. Sadowej (tzw. łącznik). Gmina uzyskała
dofinansowanie realizacji inwestycji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach
,,Funduszu Dróg Samorządowych” w wysokości 2 636 323,20 zł, co stanowi 60% kosztów
kwalifikowanych.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg
gminnych – II etap
a) Przebudowa drogi i budowa chodnika w drodze publicznej gminnej
ul. Ceramicznej od ul. Słowackiego do posesji nr 9B wraz z ich odwodnieniem.
W wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na wykonanie
przedmiotowej inwestycji - wartość umowna przedmiotowych robót opiewała na kwotę
699 999,84 zł, z terminem wykonania zadania do dnia 28.06.2019 r. W dniu 13.06.2019 r.
został spisany protokół odbioru końcowego zadania. W ramach przedmiotowej inwestycji
została wykonana nowa nawierzchnia oraz chodnik na długości ok. 372 m. Roboty budowlane
zostały wykonane w umownym terminie. Wydatki poniesione na tym zadaniu w ramach robót
budowlanych z wykonaniem dokumentacji wynoszą 542 109,99 zł.
b) Przebudowa ulicy Szpitalnej – etap II i etap III
Gmina Myszków posiadając kompletną dokumentację projektową dla części tego zadania
w zakresie budowy drogi w ul. Szpitalnej w dniu 12.04.2019 r. złożyła wniosek
o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W oczekiwaniu na rozpatrzenie
złożonego wniosku, w dniu 30.09.2019 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na
roboty budowlane, w wyniku rozstrzygnięcia którego w dniu 29.11.2019 r. podpisano umowę
o roboty budowlane z PRD-M „Myszków” ul. Myszkowska 59, 42-210 Żarki na kwotę
2 465 789,27 zł. Gmina Myszków w dniu 26.11.2019 r. otrzymała podpisaną umowę
o dofinansowanie.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg
gminnych – III etap
a) Przebudowa drogi w ul. Włodowskiej wraz z jej odwodnieniem oraz remontem
mostu w ciągu ulicy Włodowskiej przez rzekę Warta
W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie robót budowlanych została zawarta umowa na wartość
2 249 110,61 zł. W ramach zadania wykonana została kanalizacja deszczowa, chodniki
i krawężniki, ponadto wykonano most, skarpy i nasypy oraz nawierzchnie asfaltową ulicy
Włodowskiej. W trakcie realizacji wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych
nieprzewidzianych wcześniej takich jak: balustrada na odcinku od skrzyżowania
z ul. Nadrzeczną do mostu - około 70mb. umocnienie skarp rowu na tym odcinku. Ze
względu na rozliczenie kosztorysem powykonawczym wykonywanego zakresu robót
w budżecie pozostawały zabezpieczone środki. Roboty zostały odebrane w dniu 30.05.2019 r.
Łączna wartość wykonanych robót określona kosztorysem powykonawczym wyniosła
2 512 702,61 zł.
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Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg
gminnych - IV etap
a) Budowa drogi w ulicy Batalionów Chłopskich
Zadanie jest realizowane w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego została podpisana umowa na realizację robót w ramach ww. zadania
inwestycyjnego - wartość realizacji przedmiotu umowy – 3 783 469,69 zł, umowny termin
realizacji 31.07.2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na wykonywanie obowiązków
związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W 2019r. poniesiono
wydatki na nadzór inwestorski oraz roboty budowlane.
Budowa drogi w ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową
W wyniku postępowania przetargowego Gmina Myszków zawarła umowę z wykonawcą
robót budowlanych - umowny termin wykonania przedmiotu umowy 31.07.2020 r. Zadanie
jest realizowane we współpracy ze ZWiK w Myszkowie w zakresie budowy sieci
wodociągowej. Sukcesywnie realizowane są prace przy budowie kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, wykonywany jest kanał technologiczny i przebudowywana
telekomunikacja. Wartość całkowita umowy wynosi: 4 343 842,63 zł, w tym: sieć
wodociągowa – 671 693,89 zł, budowa drogi i sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej –
3 672 148,74 zł. W październiku 2019 r. wykonawca rozpoczął wymianę sieci wodociągowej.
Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta
Myszkowa
a) Budowa/przebudowa dwóch odcinków drogi w ciągu ul. Plac Sportowy
W wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na wykonanie
przedmiotowej inwestycji - wartość umowna przedmiotowych robót opiewała na kwotę
448 955,89 zł, z terminem wykonania zadania do dnia 30.09.2019 r. W dniu 19.06.2019 r.
został podpisany protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Roboty budowlane
zostały wykonane terminowo. Zadanie obejmowało budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości
321 m i zmiennej szerokości od 5,00 m do 6,00 m z obustronnymi poboczami o szerokości
50 cm utwardzonymi kruszywem kamiennym oraz zjazdami indywidualnymi z warstwy
kruszywa kamiennego. W 2019 roku poniesiono również wydatki na pełnienie nadzoru
autorskiego oraz na wycenę drewna pozyskanego z wycięcia drzew kolidujących
z inwestycją. Łączna kwota robót budowlanych wyniosła 446 748,86 zł.
b) Budowa drogi w ul. Dobrej
W dniu 11.04.2019 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych dla
przedmiotowej inwestycji - wartość umowna przedmiotowych robót opiewała na kwotę
588.151,50 zł, z terminem wykonania zadania do dnia 17.06.2020r. Na wniosek mieszkańców
ul. Dobrej o dokończenie budowy przedmiotowej drogi jeszcze w roku 2019 przeprowadzono
rozmowy z Wykonawcą robót budowlanych, który wykazał chęć dokończenia budowy drogi.
Aneksem Nr 1 z dnia 30.09.2019 r. zmieniono termin wykonania robót budowlanych do dnia
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10.12.2019 r. Roboty budowlane zostały odebrane protokólarnie dnia 09.12.2019 r. na wartość
547.052,94 zł. Wartość końcowa zadania wyniosła: 602 027,78 zł.
c) Likwidacja rozlewiska w ciągu drogi gminnej ul. Nadrzecznej w Myszkowie
W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w dniu
13.03.2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na wartość zadania 21 415,79 zł,
z terminem wykonania zadania do dnia 30.04.2019 r. Koszt wykonania zadania w związku z
wynagrodzeniem kosztorysowym powykonawczym to kwota 17 949,27 zł. Wykonawca
zapłacił kary umowne za opóźnienie w wykonaniu zadania.
Budowa drogi na odcinku ul. Ceramicznej pomiędzy ul. Jana Pawła II
a ul. Słowackiego wraz z budową infrastruktury technicznej.
Postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych zostało wszczęte w dniu
24.07.2019 r. W wyniku prowadzonego postępowania złożonych zostało osiem ofert,
jednakże cena każdej ze złożonych ofert przekraczała kwotę przeznaczoną przez
Zamawiającego na realizację zadania. Na skutek decyzji Radnych Miasta Myszkowa kwota
przeznaczona w budżecie na to zadanie była niższa niż proponowana przez Burmistrza
a wynikająca z posiadanych kosztorysów, wobec czego w celu zawarcia umowy konieczne
było zwiększenie środków w budżecie. W dniu 29.10.2019 r. została zawarta umowa o roboty
budowlane z wynagrodzeniem umownym: 3 857 912,17 zł. Termin realizacji: 30.06.2021 r.
W 2019 roku przygotowano teren pod inwestycję, wycięto drzewa, dokonano rozbiórek,
rozpoczęto prace w branży elektroenergetycznej i kanalizacyjnej. W 2019 r. na tej inwestycji
zostały poniesione wydatki ogółem na wartość 153 567,00 zł.
Budowa/Przebudowa chodników na terenie miasta Myszkowa.
a) Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w drodze gminnej ul. Gruchla
w Myszkowie
W celu realizacji tej inwestycji gmina we własnym zakresie opracowała dokumentację do
zgłoszenia robót niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W dniu
03.09.2019 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych
dla tego zadania. W wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa z terminem
wykonania robót do dnia 16.12.2019 r. na wartość 155 783,68 zł. Zadanie polegało na
budowie chodnika w ciągu ul. Gruchla na długości 376,00 m. wraz z odwodnieniem. Dnia
06.12.2019 r. został podpisany protokół odbioru końcowego. Roboty zostały wykonane
terminowo. W 2019 r. na tej inwestycji poniesiono wydatki ogółem na wartość 168 098,31 zł.
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5
Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Myszkowa w 2019 roku. Dokumentacja
projektowa została opracowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy P.H.U. "PROFI",
a Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Myszkowie z/s przy
ul. Sikorskiego 20a. Gmina uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę. W dniu 15.10.2019 r.
w wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na roboty budowlane - wartość
umowna robót: 216 934,58 zł. Termin realizacji: 28.05.2020 r. Teren budowy przekazano
Wykonawcy robót 05.12.2019 r.
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Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego
W wyniku postępowania przetargowego w dniu 10.06.2019 r. została podpisana umowa
na roboty budowlane obejmujące budowę oświetlenia w ulicach: Pohulańska,1 Maja, Rolna
i Krakowska. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy: 180 dni od zawarcia
umowy został dochowany. Umowna kwota wykonania robót budowlanych wynosiła
166 021,29 zł.
W dniu 25.06.2019r. została podpisana umowa na wykonywanie obowiązków związanych
pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji umowy od
25.06.2019 r. do 20.12.2019 r. Wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 4 000,00 zł. W 2019 r.
poniesiono wydatki na przedmiotowej inwestycji w wysokości ogółem 170 989,13 zł.
Studium transportowe Gminy Myszków
Celem studium jest analiza i diagnoza istniejącego systemu transportowego Gminy
Myszków oraz określenie działań inwestycyjnych np. polegających na ograniczeniu ruchu
samochodów ciężarowych w centrum miasta Myszkowa, które wpłyną na poprawę jakości
życia mieszkańców oraz wskazanie ich kierunków ruchu. W dniu 05.06.2019 r. została
podpisana umowa wykonanie opracowania Studium Transportowego Gminy Myszków – etap
I. Efekt opracowania I etapu Studium w postaci opracowanych wniosków przekazano do
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Umowę podpisano na kwotę 93 480,00zł.
Termin umowny wykonania zadania został wyznaczony na 30.08.2019 r. Termin ten został
wydłużony aneksem do umowy. Odbioru opracowania dokonano w dniu 20.09.2019 r.
3.

IX. Polityka społeczna.
Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz
samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która
w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady
finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach
korzystających z pomocy społecznej.
Pomoc i wsparcie w gminie Myszków z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało 1 265
osób, co stanowiło 4,1 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do
2018 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 399
osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej
zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 87. W gminie Myszków najczęściej
występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie
powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej
w 2019 roku było kolejno: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,
ubóstwo i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Poniżej prezentujemy
w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin i osób
w rodzinach korzystających z pomocy społecznej.
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Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej
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Wykres 11 Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej

Powody udzielenia pomocy i wsparcia.

Powody udzielenia pomocy i wsparcia

Liczba rodzin ogółem

BEZROBOCIE

295

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

245

DŁUGOTRWAŁA CIĘŻKA CHOROBA

244

UBÓSTWO

91

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO
WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO – OGÓŁEM:

62

W TYM RODZINY NIEPEŁNE

48

W TYM RODZINY WIELODZIETNE

7

BEZDOMNOŚĆ

53

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

53

ALKOHOLIZM

12

48

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO
ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO

6

NARKOMANIA

1

PRZEMOC W RODZINIE

1

ZDARZENIE LOSOWE

1

Tabela 16 Powody udzielenia pomocy i wsparcia.

Można natomiast zauważyć znaczny wzrost osób korzystających z usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. Co za tym idzie również wzrost wydatków.
Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi
oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
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Wykres 12 Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi
usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Wydatki
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Wykres 13 Wydatki w zaokrągleniu do pełnych tyś. zł.
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Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
Liczba pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze wyniosła 3 393 rodzin.
W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 1 546 rodzin (co stanowi wzrost o 45%
w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia
wychowawczego wyniosła 22 341 489 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła
o 5 908 899 zł. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 914 rodzin.
W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 54 rodziny (co stanowi spadek o 5,6%
w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia
w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 3 454 400 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim
zmalała o 213 018 zł. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe
dane dotyczące: liczby rodzin, które otrzymały świadczenie wychowawcze w ciągu roku,
kwoty świadczenia wychowawczego w ciągu roku, liczby rodzin i kwoty świadczeń
w zakresie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, jednorazowych
dodatków z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
liczby i kwot świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego
dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat
o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłku pielęgnacyjnego dla osób, które ukończyły
75 lat, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych.
Świadczenie wychowawcze (500+) – liczba rodzin
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Wykres 14 Świadczenie wychowawcze (500+) – liczba rodzin.
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Kwoty wydatków
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Wykres 15 Kwoty wydatków w mln zł

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – liczba rodzin

914

963
rok 2017
rok 2018
rok 2019

968

Wykres 16 Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – liczba rodzin.
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Wydatki
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Wykres 17 Wydatki w mln. zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
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Wykres 18 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wspieranie rodziny
Zatrudniony jest 1 asystent rodziny. Jego wsparciem w 2019 r. było objętych 19 rodzin.
Corocznie znacząco rosną wydatki Gminy z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania
dzieci z terenu Myszkowa umieszczonych w pieczy zastępczej. W 2017 r. była to kwota
311 777,51 zł, w 2018 r. – 363 860,39 zł a w 2019 r. już 432 514,46 zł.
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Wydatki na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej

432,5
363,9
311,8

rok 2017

rok 2018

rok 2019

Wykres 19 Wydatki na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej w tyś. zł.

Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
są finansowane zarówno z budżetu Gminy jak i budżetu Wojewody jako zadania zlecone
Gminie z zakresu administracji rządowej oraz z innych programów lub projektów
zewnętrznych. W 2019 r. struktura tych wydatków przedstawiała się następująco:
1. Wydatki w ramach zadań własnych – 5 130 709 zł.
2. Wydatki w ramach zadań zleconych – 39 666 283 zł.
3. Wydatki w ramach innych programów lub projektów zewnętrznych – 491 938 zł..
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% udział środków:
1,07
11,25

zadania własne
zadania zlecone
programy i projekty

87

Wykres 20% udział środków:

Realizacja GPPiRPA w latach 2017 - 2019
Wartość Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w badanych latach nie uległa znaczącym wahaniom. W trzech ostatnich latach najwyższa
kwota była wydatkowana w 2019 r. Był to efekt wprowadzenia do programu środków
finansowych niewykorzystanych w latach ubiegłych.
Kwota wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

517 616

661 717

rok 2017
rok 2018
rok 2019
612 500

Wykres 21 Kwota wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Na podobnym poziomie utrzymuje się liczba zarówno posiedzeń plenarnych Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak i zespołów roboczych. Można
zauważyć niewielką tendencję wzrostowa ilości złożonych do sądu wniosków o wszczęcie
procedury zobowiązującej do podjęcia leczenia odwykowego.
Liczba wniosków złożonych do Sądu Rejonowego w Myszkowie
50
48
46
44
42
40
38
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Wykres 22 Liczba wniosków złożonych do Sądu Rejonowego w Myszkowie.

W 2018 r. została wprowadzona do programu realizacja rekomendowanego programu
profilaktycznego „Archipelag skarbów”. W 2018 r. koszt programu wyniósł 21 000,00 zł
natomiast w 2019 r.- 25 000,00 zł. Wzrost wynikał z chęci udziału wszystkich szkół z terenu
miasta w programie.
Dofinansowanie dla MOSiR oraz MDK
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Wykres 23 Dofinansowanie dla MOSiR oraz MDK.
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Dofinansowanie do działalności stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych

52 000

59 000

rok 2017
rok 2018
rok 2019
52 000

Wykres 24 Dofinansowanie do działalności stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2017 – 2019
Kwoty wydatków na realizację GPPN

10 000

8 980
rok 2017
rok 2018
36 000

rok 2019

Wykres 25 Kwoty wydatków na realizację GPPN.

Wartość programu w 2018 r. była wynikiem przekazania środków na zakup urządzenia do
badania na obecność środków odurzających na Fundusz Wsparcia Policji. W pozostałych
latach kwota wydatków jest porównywalna. W 2019 r. przeprowadzono szkolenia dla
poszczególnych grup zawodowych wynikające z Narodowego Programu Zdrowia.
.

56

Domy Pomocy Społecznej
rok

Liczba osób

Kwota wydatków

2017

32

697 501,00

2018

30

759 148,00

2019

34

868 602,00

Tabela17 Domy Pomocy Społecznej.

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W MYSZKOWIE
INFORMACJE OGÓLNE
Na terenie Gminy działają dwa Środowiskowe Domy Samopomocy przy ul. Gałczyńskiego
6 i 7 i przy ul. Millenium 19c.
Środowiskowe Domy Samopomocy są domami typu ABC.
LICZBA MIEJSC
ŚDS Gałczyńskiego 6 i 7

ŚDS Millenium 19c

37

40

Liczba miejsc
Tabela 18 liczba miejsc ŚDS

LICZBA PODOPIECZNYCH, którzy w ciągu roku skorzystali z placówki, z podziałem na
rodzaj niepełnosprawności
ROK 2018

ŚDS
Gałczyńskiego
6i7

Osoby
przewlekle
psychicznie
chore

Osoby
niepełnosprawne
intelektualnie

Osoby wykazujące
inne przewlekłe
zaburzenia
czynności
psychicznych

18

4

23

45

11

15

53

15

38

98

ŚDS Millenium 27
19c
RAZEM

45

RAZEM

Tabela 19 Liczba podopiecznych rok 2018.
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ROK 2019

Osoby
przewlekle
psychicznie
chore

Osoby
wykazujące
Osoby
inne przewlekłe
niepełnosprawne
zaburzenia
intelektualnie
czynności
psychicznych

RAZEM

ŚDS
Gałczyńskiego
6i7

19

4

23

46

ŚDS Millenium
19c

25

10

16

51

44

14

39

97

RAZEM

Tabela 20 Liczba podopiecznych rok 2019.

LICZBA PODOPIECZNYCH z podziałem na płeć
2018
kobiety

/

mężczyźni

2019
kobiety / mężczyźni

ŚDS Gałczyńskiego 6 i 7

24

ŚDS Millenium 19c

23 / 30

23 / 28

47 / 51

49 /

RAZEM

/ 21

26/

30

58

Tabela 21 Liczba podopiecznych z podziałem na płeć.

KADRA ŚDS
Pion terapeutyczny

ŚDS
Gałczyńskiego
6i7

Pracownicy obsługi

Kierownik ŚDS - 1
Główny księgowy - 1
Pracownik socjalny - 1
Robotnik gospodarczy
Terapeuta zajęciowy – 2 - 1
Instruktor
terapii
zajęciowej – 3
Psycholog - 1

Pracownicy na
umowy inne niż
umowy o prace
Lekarz psychiatra
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ŚDS Millenium Kierownik ŚDS - 1
19c
Specjalista pracy
socjalnej– 1
Terapeuta zajęciowy - 3
Instruktor terapii
zajęciowej – 2
Psycholog - 1
Pielęgniarka -1

Główny księgowy -1
Lekarz psychiatra
Robotnik gospodarczy Informatyk
-1
sprzątaczka

Tabela 22 Kadra ŚDS.

ŚRODKI FINANSOWE
Środki finansowe na działalność Środowiskowych Domów Samopomocy w całości pochodzą
z dotacji z budżetu państwa.
Kwota dotacji / Rok
ŚDS Gałczyńskiego 6 i 7

2018

2019

703 046,00

778 110,00

w tym dotacja celowa na
wykonanie rekuperacji w
wys. 38 499,00zł
ŚDS Millenium 19c

725 828,00 zł.

841 200,00 zł

Tabela 23 Środki finansowe.

RODZAJE PROWADZONYCH DZIAŁAŃ
Zajęcia w Ośrodkach odbywają się w grupie, podgrupach i indywidualnie. Są zróżnicowane
i dostosowane do możliwości podopiecznych.
Formy prowadzonej działalności terapeutycznej.
Trening funkcjonowania w codziennym życiu. W tym:
- trening umiejętności praktycznych,
- trening nauki higieny,
- trening kulinarny,
- treningu dysponowania własnymi środkami finansowymi,
- trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
-trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
-trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających
sposobów porozumiewania się,
-trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
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Poradnictwo psychologiczne.
Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.
Terapia ruchowa.
Aktywizacja zawodowa.

X. Wydarzenia kulturalne, sportowe i promocja gminy.
A. Podstawową instytucją kultury w gminie Myszków jest Miejski Dom Kultury
w Myszkowie, który zorganizował w 2019 r. następujące imprezy:
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie w latach
2018 – 2019.

Lp.

Rodzaj wydarzeń
kulturalnych

2018 rok
Ilość
wydarzeń
/sekcji

Ilość
uczestników

2019 rok
Ilość
Ilość
wydarzeń uczestników
/sekcji

1

Wykaz odczytów, spotkań i
innych form działalności
oświatowej

24

2690

19

1215

2

Imprezy artystyczne
zorganizowane w placówce w
wykonaniu zespołów
zawodowych

13

5910

21

8247

3

Imprezy artystyczne
zorganizowane w placówce w
wykonaniu własnych zespołów

8

1860

8

2631

4

Imprezy plenerowe

8

11840

8

11300

5

Imprezy artystyczne
zorganizowane poza placówką
w wykonaniu własnych
zespołów

1

100

3

240

6

Praca z dziećmi i młodzieżą

3

225

3

485

7

Współpraca z innymi

20

5390

16

4040
60

podmiotami
8

Konkursy, turnieje

7

1148

7

1090

9

Wystawy

3

720

4

720

10 Projekcje filmowe

26

13250

29

10762

11 Zajęcia stałe (sekcje):

19

393

21

499

12 RAZEM

132

43526

139

41229

Tabela 24 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie w latach 2018 – 2019.

Głównym filarem działalności Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie są zajęcia stałe,
pozwalające odkrywać i pielęgnować w społeczeństwie pasję do tworzenia. W 2019 r.
działało w instytucji 21 sekcji. Oferta skierowana była zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do
osób dorosłych i seniorów. Mieszkańcy Myszkowa chętnie biorą udział w zajęciach z wielu
dziedzin sztuki. Zestawienie zajęć i ilości uczestników przedstawia się następująco:
1. Zespół Folklorystyczny „Jurajskie Igraszki” - 78 uczestników
2. Klub Plastyków Nieprofesjonalnych – 12 uczestników
3. Klub Modelarstwa Kartonowego „Iskra” - 4 uczestników
4. Klub Młodych Plastyków „Pędzelek” - 40 uczestników
5. Klub Młodych Plastyków „Pędzelek” filia przy Parafii Św. Andrzeja Boboli – 10
uczestników
6. Myszkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – 148 uczestników
7. Zespół „Nowowsianki” - 8 uczestników
8. Kapela Podwórkowa „To i Owo” - 5 uczestników
9. Zespół Estradowy „Eskadra” - 16 uczestników
10.Teatr Fajrant – 9 uczestników
11.Teatr Biały Kot - 19 uczestników
12.Teatr Czarna Mysz – 14 uczestników
13.Studio Muzyki i Piosenki (zespoły) - 20 uczestników
14.Młodzieżowa Orkiestra MDK - 50 uczestników
15.Zabawy plastyczne dla dzieci – 30 uczestników
16.Zabawy z grafiką – 20 uczestników
17.Pracownia ceramiki (grupy dziecięce i dorosłe) – 32 uczestników
18.Chór MDK – 14 osób
19. Mała Akademia Gitary – 22 uczestników
20. Break – dance – 6 uczestników
21. Pierwszy taniec – ok. 60 uczestników
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Znaczną część działalności MDK stanowi współpraca z seniorami. Poszerzana jest wciąż
oferta skierowana do tej grupy społecznej. W Myszkowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
który jest jedną z sekcji MDK, prowadzone są wykłady z wielu dziedzin nauki oraz zajęcia
fakultatywne, w których biorą udział studenci MUTW. Są to m.in. lektoraty języków obcych
(angielski, niemiecki, włoski, rosyjski, francuski), florystyka, informatyka, choreoterapia,
rozrywki umysłowe (brydż, szachy), klub literacki. Studenci MUTW reprezentują nasze
miasto podczas olimpiad seniorów w wielu miejscach kraju. Zdobywają nagrody m.in.
w turniejach szachowych, w narciarstwie itp. Sami również organizują zawody sportowe,
kładąc ogromny nacisk na współpracę międzypokoleniową (m.in. coroczny marsz seniorów
z wnukami).
Przy Miejskim Domu Kultury działa również jedyny w naszym mieście zespół śpiewaczy.
Powstał on na bazie KGW Nowowsianki, w 2019 r. obchodził jubileusz 35-lecia istnienia.
Polski folklor i historia naszego regionu są bardzo ważną częścią działalności MDK. Zespół
Folklorystyczny „Jurajskie Igraszki” wciąż się rozrasta. Aktualnie w jego skład wchodzą
cztery grupy wiekowe. Jest to formacja wielopokoleniowa, która sławi polski folklor i naszą
rodzimą kulturę ludową zarówno w naszym kraju jak i poza jego granicami.
Bardzo dobrze działają sekcje teatralne, których premiery gromadzą za każdym razem liczną
widownię oraz sekcje plastyczne takie jak grafika (z wykorzystaniem prasy graficznej –
ewenement na skalę powiatu a może i nawet regionu) czy ceramika, ciesząca się ogromną
popularnością zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.
W sumie w zajęciach stałych w 2019 roku brało udział 617 uczestników. Aby sekcje mogły
się rozwijać i tworzyć sztukę na coraz wyższym poziomie Miejski Dom Kultury
w Myszkowie wciąż inwestuje w odpowiedni sprzęt, kostiumy, środki plastyczne. Ze środków
Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii oraz własnych dom
kultury zakupił w 2019 r. m.in. sprzęt nagłośnieniowy (taki jak mikser cyfrowy, kolumny,
mikrofony), sprzęt elektroniczny niezbędny do obsługi świateł, nagłośnienia i kina (taki jak
laptopy, lampy sceniczne LED, projektor multimedialny), kostiumy ludowe (kozaki, gorsety,
spódnice, fartuchy, bluzki), materiały plastyczne (glina, farby itp.).
Obecnie największą potrzebą Miejskiego Domu Kultury jest remont wnętrza budynku.
W 2019 r. został złożony wniosek pn. „Przebudowa wnętrza budynku Miejskiego Domu
Kultury wraz z instalacjami” w programie „Infrastruktura domów kultury”, ze środków
pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie uzyskało
dofinansowanie w trybie jednorocznym w kwocie 450 000 zł, co oznacza, że na rok 2020
przypadać będzie pierwszy etap inwestycji.
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
W gminie Myszków działa Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz 4 filie
biblioteczne.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 88 353 woluminów, zaś na koniec roku
90 200 woluminów.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 2,88 na dzień 1 stycznia
2019 r. oraz 2,96 na dzień 31 grudnia 2019 r.
W 2019 r. centrala MiPBP zapewniła możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD
(audiobooków), z czego skorzystało 326 mieszkanek i mieszkańców.
W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało 3 621czytelników, którzy
skorzystali łącznie z 85 629 książek oraz 37 951 egzemplarzy czasopism. Zanotowano 33 933
odwiedzin użytkowników.
W 2019 roku pozyskano (zakup i dary) 1 847 woluminów – nowości wydawnicze z literatury
popularnonaukowej oraz literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W Bibliotece użytkowano 10 komputerów z dostępem do szerokopasmowego Internetu dzięki
któremu można przeglądać on-line katalogi biblioteczne.
W 2019 r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia mające na celu promocję
czytelnictwa: konkursy czytelnicze – 1, dyskusje nad książką w Dyskusyjnym Klubie Książki
oraz w Klubie Miłośników Biblioteki – 21, spotkania autorskie – 2, lekcje biblioteczne
i wycieczki do biblioteki – 5, tematyczne zajęcia edukacyjne i literackie – 98
(w tym m.in. Ferie w bibliotece, Tydzień z Internetem, Międzynarodowy Dzień Książki dla
Dzieci, udział w akcji Czytanie szkołą mistrzów oraz w akcji Mała książka – wielki człowiek
„Książka na start”, Tydzień Bibliotek, Cała Polska Czyta Dzieciom, Akcja społecznoedukacyjna Żonkile, Noc Bibliotek, Familijny Bieg z Książką, wieczory poetycko-muzyczne,
Kawiarenka Literacka UWTW, Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka, Jak nie czytam
jak czytam, Narodowe Czytanie, Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, Światowy Dzień
Pluszowego Misia, Spotkania z książką, Dzień Gier Planszowych), wystawy malarstwa
i rękodzieła lokalnych twórców i wiele innych.
W wydarzeniach tych wzięło udział 4 059 mieszkańców.
W 2019 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina przekazała
dotację w wysokości 538 000,00 zł.
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Zestawienie wyników czytelniczych
Udostępnianie na zewnątrz

Udostępnianie na
miejscu

Liczba
udzielonych
informacji***

Upowszechnianie
czytelnictwa
Liczba
Liczba
imprez
uczestn
czytelni
ików
czych

Rok

Liczba
czytelni
ków

2016

3 826

79 014

27 936

8 569

82 145

11 982

28

684

2017

3 849

83 043

27 917

9 358

85 054

13 961

101

2 446

2018

3 707

81 347

28 130

9 849

71 714

14 776

102

3 100

2019

3 621

78 463

26 221

7 712

45 117

11 269

127

4 059

Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
wypożywypożyodwiedzin odwiedzin
czeń*
czeń**

Tabela 25 Zestawienie wyników czytelniczych.

* wypożyczenia książek, audiobooków i czasopism ogółem
** wypożyczenia książek i czasopism ogółem
*** liczba informacji w czytelniach, kącikach czytelniczych i wypożyczalniach ogółem

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MYSZKOWIE
1. W 2019 r. zakończona została „Modernizacja pomieszczeń w budynku MOSiR Myszków
wraz z aranżacją wnętrz” - okres trwania remontu od dnia 07.05.2018 r. do dnia 01.04.2019 r.
wykonanie wraz z projektem opiewało na kwotę ok. 3.200.000,00 zł.
Realizacja projektu modernizacji wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa, estetyki jak również
funkcjonalności budynku dla osób korzystających z pomieszczeń poprzez: wymianę instalacji
elektrycznej, zwiększeniu doświetlenia budynku, wymianę wykładzin, zwiększeniu liczby
szatni, pryszniców oraz pozostałych sanitariatów i ich dostępności. Ponadto zwiększyła się
ilość osób korzystających z usług sportowo-rekreacyjnych jakie może zaoferować MOSiR
Myszków poprzez lepszą ofertę i atrakcyjność obiektu.
Na wzrost kosztów energii wpłynęło wiele czynników wynikających z konieczność spełnienia
wszystkich obowiązujących norm to jest: wymiana instalacji elektrycznej wraz
z wymianą opraw oświetleniowych (zwiększenie doświetlenia pomieszczeń), zwiększona
liczba urządzeń na prąd w szatniach basenowych jak również sprzęty sportowe na siłowni,
kwota za energię w roku 2019 (od zakończenia remontu tj. 01.04.2019 r. - 31.12.2019 r.)
wyniosła ok. 73.600,00 zł , a w roku poprzedzającym 2018 r. wyniosła 78.700,00 zł (za cały
rok).
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Oferta oraz atrakcyjność obiektu zachęciła do skorzystania z basenu w 2019 r. 16.217 osób,
a ponadto z pozostałych obiektów w MOSiR Myszków skorzystało 10.715 osób
(wykazana liczba osób wg rocznego raportu zakupionych biletów).
2. Cykliczne imprezy sportowo-rekreacyjne zorganizowane przez MOSiR Myszków w 2019
r.
Lp. Nazwa imprezy

Miejsce

Termin /ilość
zawodów

Ilość osób

1.

Grand Prix w Tenisie
stołowym

Sala MOSiR

wrzesień – grudzień
(5 turniejów)

50 uczestników

2.

Szkolna Liga
Pływacka

Basen MOSiR

wrzesień – listopad (4 200
rundy)
uczestników

3.

Ferie z MOSiR-em
2019

Lodowisko, sala
gimnast. MOSiR

11 – 24 luty

4.

Cykl Biegów po
zdrowie

Dotyk Jury

styczeń – grudzień (9 448
edycji biegu)
uczestników

5.

Turnieje Siatkówki
plażowej

Dotyk Jury

maj - sierpień (4
turnieje)

50 uczestników

6.

Bieg V Stawów

Dotyk Jury

9 czerwiec

500
uczestników

7.

Lato z MOSiR-em
2019

Dotyk Jury

lipiec - sierpień

50 uczestników

300
uczestników

Tabela 26 Cykliczne imprezy sportowo-rekreacyjne zorganizowane przez MOSiR Myszków w 2019 r.

3. Współorganizacja imprez sportowo – kulturalnych na terenie Kompleksu wypoczynkowosportowego „Dotyk Jury” w Myszkowie.
Piknik rodzinno-sportowy z okazji Majówki – MDK Myszków
Charytatywny Turniej Piłki Plażowej – Fundacją „Kropla Szczęścia”
Familijny Bieg z książką – Biblioteką Publiczną w Myszkowie
Piknik Myszkowskiej Akademii Sportu – „Fundacją PoMocna”
Zakończenie lata – Urząd Miasta Myszkowa, MDK
Święto Kolorów – udostępnienie terenu
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Meta Biegu Żołnierzy Wyklętych – udostępnienie terenu
Piknik Rodzinny MKS Myszków – udostępnienie terenu.
Kompleks wypoczynkowo – sportowy „Dotyk Jury” zachęcił swoją atrakcyjnością
i dostępnością w okresie od kwietnia do końca października 2019 r. ok. 3 tys. osób.
4. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
i Przeciwdziałania Narkomanii” dla miasta Myszkowa

Problemów

Alkoholowych

W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. oraz od września do grudnia 2019 r. prowadzone
były zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem pn. „Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla
miasta Myszkowa (nordicwalking („Dotyk Jury”), zajęcia lekkoatletyczne („Dotyk Jury”),
Crossfit (siłownia MOSiR Myszków), aqua fitness, fitness/step, bosu(basen oraz sala
gimnastyczna MOSiR Myszków), w których uczestniczyło łącznie 1.115 uczestników.
5. „Lokalny Animator Sportu 2019”.
Na kompleksie sportowym „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Plac Sportowy
w Myszkowie w okresie od marca do listopada 2019 r. były organizowane i przeprowadzane
zajęcia sportowo – rekreacyjne w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu”.
6. W 2019 r. zrealizowano remonty naprawcze na administrowanym przez MOSiR Myszków
Stadionie Miejskim przy ul. Pułaskiego 13b w Myszkowie remont instalacji c.o. i zakup papy
na pokrycie dachu.

Działania Promocyjne
W 2019 r. na zadania promocyjne Gminy Myszków, wydatkowano kwotę 289.284,00zł.
Podejmowane promocyjne zadania roku 2019 to szeroko pojęta promocja miasta realizowana
poprzez:
-publikacje,
- organizacje imprez, wydarzeń i świąt państwowych,
- współtworzenie materiałów promujących miasto i audycji telewizyjnych i internetowych,
- współpraca w organizacji imprez z MDK, MOSiR-em, Biblioteką, szkołami, organizacjami
i stowarzyszeniami,
- realizacja zadań w ramach Uniwersytetu Dziecięcego,
- współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia
finansowego poprzez ogłaszanie konkursów,
- wspieranie seniorów poprzez dofinansowywanie ich zajęć rekreacyjnych i turystycznych,
-współpraca z przedsiębiorcami.
Szeroko pojęta promocja miasta to nie tylko gadżety z logo miasta lecz przede wszystkim
działania obejmujące promocję ludzi, stowarzyszeń i wydarzeń miejskich.
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Do tego celu wykorzystywane były różnego rodzaju narzędzia. M.in. współpraca z radiem,
telewizją i telewizją internetową. W emitowanych programach pokazywaliśmy imprezy,
zespoły artystyczne, stowarzyszenia, plastyków, poetów oraz działania inwestycyjne .
W ciągu minionego roku zostało zrealizowanych dziewięć kronik oraz materiały filmowe
dot. imprez miejskich nie tylko organizowanych przez Gminę Myszków, MDK czy MOSiR
ale również te, które organizowały stowarzyszenia m.in. Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy, morsowanie, Myszkowską ósemkę, zlot drużyn harcerskich, przedstawienia
w MDK, Dni Myszkowa, Promotora Myszkowa, Rodzinny Piknik „Bezpieczny Myszków”
koncert na pożegnanie lata oraz wiele innych.
Od lat Gmina Myszków realizuje projekt Dni Myszkowa z Telewizją Katowice.
W godzinnym programie prezentowane są stowarzyszenia, kluby sportowe, plastycy, zespoły
muzyczne jednym słowem do letniego studia zapraszani są ludzi z pasją, którzy poprzez
swoje działania promują Miasto Myszków.
W sumie, na wszystkie medialne projekty Gmina Myszków wydatkowała kwotę 73.185,00
zł.
Kolejnym działaniem promocyjnym Gminy Myszków jest organizacja imprez:
- Koncert Kolęd w Święto Trzech Króli – 18.413,00 zł
- Promotora Myszkowa- 46.705,00 zł
- koncert na „Pożegnanie lata” 15.575,00 zł
- spotkań szkoleniowych dla organizacji i stowarzyszeń – 600,00 zł.
Jako partner Gmina Myszków uczestniczyła w organizacji Jurajskiego Kongresu
Gospodarczego, spotkań Myszkowskiej Rady Biznesu, spotkań w ramach Biznesmikseru.
Poprzez działania organizacyjne Gmina Myszków wspiera wiele innych imprez na terenie
miasta. Wspiera między innymi Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, akcję „Pola Nadziei”,
współorganizację imprez z okazji Dni Myszkowa. Gmina jest również organizatorem świąt
3 Maja i 11 Listopada. Koszt powyższych zadań w 2019 r. to 17515,00 zł.
Od 9 lat, przy współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu działa w Myszkowie Uniwersytet
Dziecięcy. Wkład finansowy Gminy w to przedsięwzięcie to rocznie 10.000,00 zł. W roku
2019 z zajęć skorzystało ok. 70 dzieci.
Gmina Myszków ma na swoim koncie publikacje. W 2019 roku, ze względu na zapytania
mieszkańców wznowiliśmy Nr5 „Zeszytów Myszkowskich”. Z okazji jubileuszu 25-lecia
pracy twórczej myszkowskiego karykaturzysty Wiesława Lipeckiego wydaliśmy zbiór jego
prac , jak co roku wydajemy kalendarze ścienne, promujące rodzimych artystów. Co roku, na
święta Bożego Narodzenia oraz na Dzień Dziecka wydajemy autorskie kartki z rysunkami
myszkowskich plastyków. Na ten cel w ub. roku Gmina wydatkowała kwotę ok. 25.108,00 zł.
Gmina Myszków współpracuje z miastem Bekes na Węgrzech – współpraca od 2014r.
i miastem Koprivnica w Czechach – porozumienie o współpracy podpisaliśmy w 1997r.
W ubiegłym roku gościliśmy obie delegacje z okazji Dni Myszkowa. Co roku, w Biegu
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V Stawów biorą udział czescy biegacze, a reprezentanci Gminy uczestniczą w Biegu Zatopka.
Od lat uczniowie klas integracyjnych biorą udział w spotkaniu dzieci niepełnosprawnych
organizowanego przez miasto Koprivnica. Akcja odbywa się pod nazwą Motylek
i uczestniczą w niej uczniowie „piątki” i „trójki”. Z racji współpracy z zagranicą poniesione
wydatki to 12.000,00 zł.
Utrzymanie strony internetowej oraz znajdujących się na niej narzędzi takich jak newsletter,
sms info, zgłoś usterkę czy pytanie do burmistrza oraz utrzymanie strony dot. Budżetu
Partycypacyjnego to w sumie koszt 24.625,00 zł. Z usługi sms info korzysta dzisiaj 2500
osób. Średnio, w ubiegłym roku, dziennie odwiedzało naszą stronę ok. 850 osób.
Kwota 45.558,00 zł. została przeznaczona na różnego rodzaju materiały promocyjne: m.in.
koszulki, pendriwy, zestawy piśmiennicze, torby reklamowe, słodycze „krówki”, statuetki
i dyplomy okolicznościowe z okazji jubileuszy.
Gmina poprzez swoje działania wspiera stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.
W ubiegłym roku na ten cel, w następujący rozdziałach, Gmina przeznaczyła środki
finansowe z których skorzystały stowarzyszenia i organizacje pozarządowe:
- z zakresu promocji i ochrony zdrowia 30 tys. zł. – 3. stowarzyszenia
- z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych 59 tys. zł. – 1. stowarzyszenie
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 30 tys. zł.- 8.
stowarzyszeń
- zakresu kultury fizycznej, sportu i wypoczynku 185 tys. zł. – 21 stowarzyszeń,
- z zakresu uprawiania sportu piłka nożna dzieci i młodzieży 90 tys. zł. – 3 stowarzyszenia,
-z zakresu piłka nożna seniorów 285 tys. zł. – 3. stowarzyszenia,
- z zakresu sportu z wyłączeniem piłki nożnej – 65 tys. zł. – 4 stowarzyszenia,
- w ramach małych grantów – 15 tys. zł- trzy stowarzyszenia.
W sumie na różnego rodzaju działania organizacji i stowarzyszeń przeznaczono kwotę 304
tys. zł., z której skorzystało 38 stowarzyszeń
Na sport kwalifikowany- piłka nożna dzieci i młodzieży oraz seniorów przeznaczono 375 tys.
zł, z których skorzystało 6 stowarzyszeń, natomiast na zadania sportowe z wyłączeniem piłki
nożnej 65 tys. zł i skorzystały z dofinansowania 4 stowarzyszenia.
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XI. Oświata
1. PRZEDSZKOLA
W 2019 r. funkcjonowało 6 przedszkoli gminnych, w tym 1 przedszkole z oddziałami
integracyjnymi, a także 8 oddziałów przedszkolnych przy 5 szkołach podstawowych.
Tabela: LICZBA DZIECI W PRZEDSZKOLACH
Roczniki
Oddziały
Dzieci
Przedszkola
20162012
i
Liczba
w
tym
ogółem:
czerwiec 2019
2013
starsze
oddziałów oddz. „0”
Przedszkole Nr 1

107

38

6

1,52

145

Przedszkole Nr 2

132

43

7

1,72

175

Przedszkole Nr 3

65

7

4

0,31

72

Przedszkole Nr 4

73

50

5

2,00

123

Przedszkole Nr 5

135

56

8

2,25

191

Przedszkole Nr 6

47

20

3

1,12

67

Oddz. Przedszkolny przy SP 2

-

25

1

1,00

25

Oddz. Przedszkolny przy SP 4

17

6

1

0,22

23

Oddz. Przedszkolny przy SP 5

39

27

3

1,00

62

Oddz. Przedszkolny przy SP 6

35

11

1

0,44

46

Oddz. Przedszkolny przy SP 7

9

5

1

0,36

14

Razem:

662

289

41

11,94

948

Tabela 27 Liczba dzieci w przedszkolach.

Aby zapewnić miejsce w przedszkolu wszystkim dzieciom w wieku 3-6 lat z dniem
1 września oddano do użytku nowo dobudowaną część budynku Przedszkola Nr 2, tworząc
w ten sposób 50 nowych miejsc przedszkolnych.
Wszystkie zgłoszone do przedszkoli dzieci zostały przyjęte do wybranej przez ich rodziców
placówki.
Zapewniona przez miasto liczba miejsc w przedszkolach umożliwiła przyjęcie do nich także
dzieci 2,5 letnich, zgodnie z potrzebami i zgłaszanymi oczekiwaniami rodziców.
Ponadto w gminie funkcjonowały 2 dotowane przez gminę przedszkola niepubliczne,
do których uczęszczało 90 dzieci.
2. SZKOŁY
Do końca sierpnia 2019 r. Gmina Myszków prowadziła 8 szkół podstawowych, w strukturze
których funkcjonowały ostatnie III klasy gimnazjalne oraz 1 Ponadpodstawową Szkołę
Specjalną Przysposabiającą do Pracy. Gmina Myszków prowadzi również Szkołę Muzyczną
I Stopnia. Z dniem 31 sierpnia odeszły ostatnie klasy gimnazjalne.
1 września 2019 r. w roku szkolnym 2019/2020 struktura oświaty w gminie Myszków
obejmowała 8 ośmioklasowych szkół podstawowych, 1 Ponadpodstawową Szkołę Specjalną
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Przysposabiającą do Pracy i 1 Szkołę Muzyczną I Stopnia. W Szkołach Podstawowych Nr 3
i Nr 5 funkcjonowały oddziały integracyjne, w Szkole Podstawowej Nr 4- oddziały specjalne,
a w Szkole Podstawowej Nr 5 oddziały sportowe.
Na terenie gminy funkcjonują dwa zespoły szkół: Zespół Szkół Publicznych Nr 3 (ZSP 3),
w skład którego wchodzi Szkoła podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 i Szkoła
Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 (ZS-P 4), w skład
którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 8 i Przedszkole Nr 6.
2.1. SZKOŁY PODSTAWOWE
Tabela: LICZBA DZIECI W SZKOŁACH
Rok
szkolny
2018/2019

Szkoły podstawowe

SP 1

liczba
uczniów
411

SP 2

liczba
oddziałów

III klasy gimnazjalne
w szkołach podstawowych

Ogółem:

liczba
oddziałów

liczba
uczniów

liczba
oddziałów

2

461

20

18

liczba
uczniów
50

191

9

30

1

221

10

SP 3

479

21

66

3

545

24

SP 4

108

12

-

-

108

12

SP 5

679

33

115

5

794

38

SP 6

117

7

-

-

116

7

SP 7

55

6

-

-

57

7

SP 8
Razem:

185

10

17

1

201

11

2 225

117

278

12

2 503

129

Tabela 28 Liczba dzieci w szkołach

Do 31 sierpnia średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 19,2. Od 1 września 2019 r.,
po likwidacji klas gimnazjalnych, średnia ta zmalała i wynosi 18,7 ucznia
w oddziale. Najmniejsze oddziały, liczące zaledwie po 5-6 uczniów, funkcjonują w Szkole
Podstawowej Nr 7.
Malejąca średnia liczba dzieci w oddziale szkolnym wpływa decydująco na stale rosnące,
ponoszone przez miasto, koszty funkcjonowania szkół.
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EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019
Wszyscy uczniowie klas III gimnazjalnych przystąpili do egzaminu zewnętrznego
składającego się z 3 części; humanistycznej, matematyczno- przyrodniczej i językowej.
Tabela: WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH
(w procentach uzyskanych prawidłowych odpowiedzi)
poziom rozszerzony

74,82

10

39,20

38

60,84

SP 2

27

55,19

68,85

43,26

29,48

16

59,44

11

42,73

16

40,69

zdających

38

język angielski

41,77

zdających

52,77

język niemiecki

62,25

zdających

59,08

język angielski

48

zdających

SP 1

język niemiecki

poziom podstawowy

matematyka

Część językowa

przedmioty
przyrodnicze

Część językowa

język polski

humanist.

Część
matemat. przyrodnicza

historia i WOS

Liczba zdających

w szkołach podstaw.

Klasy gimnazjalne

Część

_

_

_

SP 3

64

50,50

68,27

49,83

40,06

50

76,58

14

41,07

50

58,52

SP 8

16

72,81

67,56

56,69

51,75

15

79,80

1

brak
danych

15

68,80

1

brak
danych

SP 5

109

51,83

61,57

47,76

41,98

107

65,00

1

-

106

49,75

_

_

Średni wynik - gmina

56,48

63,81

49,25

40,79

69,80

41,76

54,17

_

Średni wynik - powiat

57,94

64,62

49,74

41,11

67,61

42,01

50,61

_

Średni wynik woj.
śląskie

57,86

62,74

48,44

40,81

69,42

53,35

52,02

_

Średni wynik - kraj

59,00

63,00

49,00

43,00

70,00

51,00

55,00

_

Tabela 29 Wyniki egzaminów gimnazjalnych

14 uczniów pisało egzamin korzystając z testów dostosowanych do rodzaju posiadanej
przez nich dysfunkcji.
Wyniki egzaminów
klas gimnazjalnych z części humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej i języka niemieckiego były niższe od średniego wyniku w powiecie. Jedynie
wyniki z egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
przewyższały średni wynik w powiecie.
W 2019 r. klasę III gimnazjum w strukturze szkół podstawowych ukończyło 278
uczniów, w tym w odniesieniu do poszczególnych szkół:
 Szkoła Podstawowa Nr 1: 50
 Szkoła Podstawowa Nr 2: 30
 Szkoła Podstawowa Nr 3: 67
 Szkoła Podstawowa Nr 5: 115
 Szkoła Podstawowa Nr 8: 16
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EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019 r.
W roku 2019 pierwsi ósmoklasiści zdawali egzaminy kończące naukę w szkole podstawowej.
Tabela: WYNIKI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY
(w procentach uzyskanych poprawnych odpowiedzi)
Język polski

2019

Liczba
zdających

Matematyka

średni wynik średni wynik

Język angielski
(poziom podstawowy)

Język niemiecki
(poziom podstawowy)

Liczba
zdających

średni
wynik

Liczba
zdających

średni
wynik

SP 1

51

63,22

49,61

51

66,82

-

-

SP 2

27

61,26

32,00

27

41,85

-

-

SP 3

48

64,58

39,19

48

64,02

-

-

SP 4

11

72,00

57,55

11

54,00

-

-

SP 5

84

55,93

34,74

80

55,36

1

16,00

SP 6

14

52,71

39,79

14

42,57

-

-

SP 7

6

62,00

62,83

6

73,67

-

-

SP 8

20

64,30

42,15

20

55,90

-

-

Średni wynik- gmina

60,78

40,62

57,55

16,00

Średni wynik - powiat
Średni wynik województwo śląskie

62,93

42,48

56,58

20,25

63,72

43,71

60,06

42,74

63,00
Średni wynik - kraj
Tabela 30 Wyniki egzaminów ósmoklasisty

45,00

61,00

42,00

W przypadku tych egzaminów średni wynik z języka polskiego i matematyki
w myszkowskich szkołach jest niższy od średniego wyniku zarówno w powiecie jak
i w województwie.
Wyniki egzaminu z języka angielskiego przewyższają wyniki powiatu, niższe są od średniej
wojewódzkiej.
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Każdego roku uczniowie szkół myszkowskich biorą udział w konkursach przedmiotowych,
artystycznych i sportowych. Rywalizują ze swoimi rówieśnikami i osiągają sukcesy w każdej
dziedzinie i są laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych.
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Tabela: LAUREACI i FINALIŚCI konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty
Nazwa szkoły

Laureat/ Finalista

Przedmiot

Szkoła Podstawowa Nr 5

Finalista – kl. VIII
Laureat

matematyka

uczeń kl. III gimnazjalnej

fizyka

Szkoła Podstawowa Nr 1

Finalista
uczeń kl. III gimnazjalnej

matematyka

Tabela 31 Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych

Tabela: LAUREACI i FINALIŚCI innych organizatorów konkursów

Liczba uczniów

zespołowo)

sportowych (indywidualnie i

artystycznych

muzycznych i tanecznych

Finaliści konkursów

przedmiotowych

zespołowo)

sportowych (indywidualnie i

2018/2019

artystycznych

szkół podstawowych

przedmiotowych

Klasy IV- VIII

muzycznych i tanecznych

LAUREACI konkursów

Liczba uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 1

8

-

3

3

14

2

13

42

Szkoła Podstawowa Nr 2

11

2

12

7

-

1

4

-

Szkoła Podstawowa Nr 3

5

-

-

-

19

-

8

45

Szkoła Podstawowa Nr 4

10

-

8

2

-

-

-

-

Szkoła Podstawowa Nr 5

3

1

6

-

-

-

-

-

Szkoła Podstawowa Nr 6

2

-

1

-

10

1

1

-

Szkoła Podstawowa Nr 7

2

-

-

-

4

-

-

-

Szkoła Podstawowa Nr 8

18

-

2

-

-

-

-

-

Tabela 32 Laureaci i finaliści innych organizatorów konkursów.
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Tabela: LAUREACI i FINALIŚCI innych organizatorów konkursów

Liczba uczniów

dualnie i zespołowo)

sportowych(indywi

artystycznych

muzycznych i
tanecznych

Finaliści konkursów
przedmiotowych

sportowych

(indywidualnie i
zespołowo)

artystycznych

2018/2019

muzycznych i
tanecznych

Klasy gimnazjalne

przedmiotowych

LAUREACI konkursów

Liczba uczniów

SP 1 / kl. gimnazjalna

8

-

-

-

8

-

-

28

SP 2 / kl. gimnazjalna

-

1

2

6

-

-

1

-

SP 3 / kl. gimnazjalna

-

-

-

-

2

-

3

-

SP 8/ kl. gimnazjalna

1

-

-

-

1

-

-

-

SP 5 / kl. gimnazjalna

5

4

-

3

-

-

-

-

Tabela 33 Laureaci i finaliści innych organizatorów konkursów.

STYPENDIUM SAMORZĄDU MYSZKOWA dla UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE
UZDOLNIONYCH „OMNIBUS”
Stypendium „OMNIBUS” za rok szkolny 2018/2019 zostało przyznane 6 uczniom:
• 1 uczniowi- (kl. III gimnazjalnej) Szkoły Podstawowej Nr 1
• 2 uczniom – (kl. VI i kl. VII) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3
• 3 uczniom (kl. VI, kl. VIII i kl. III gimnazjalnej) Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 5.
Wysokość kwot przyznanego stypendium: 300 zł -1 uczeń, 250 zł - 4 uczniów i 200zł-1 uczeń
(miesięczna kwota stypendium)
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liczba kół

uczniowie

inne

sportowe
uczniowie

1

13

4

37

3

51

3

40

1

9

SP 2

1

10

-

-

9

62

3

33

-

-

3

35

SP 3

2

10

1

10

4

32

3

41

4

56

3

24

SP 4

-

-

-

-

4

21

-

-

-

-

2

34

SP 5

-

-

-

-

-

-

2

26

-

-

-

-

SP 6

-

-

-

-

-

-

1

15

1

14

1

18

SP 7

1

6

-

-

2

12

1

12

-

-

1

12

SP 8

1

15

-

-

4

48

1

35

1

11

-

-

liczba kół

6

liczba kół

uczniowie

artystyczne

przedmiotowe
uczniowie

liczba kół

1

liczba kół

uczniowie

SP 1

2018/2019

uczniowie

liczba kół

KOŁO:

techniczne

informatyczne

Tabela: OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Tabela 34 Oferta zajęć pozalekcyjnych.

UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
Gmina Myszków zapewnia róże formy kształcenia dzieci niepełnosprawnych.
Kształcenie odbywa się w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych,
poprzez zajęcia indywidualne i zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze. Rodzice dziecka
z dysfunkcją mają możliwość wyboru określonej formy kształcenia najbardziej odpowiedniej
dla swojego dziecka.
W placówkach w roku szk. 2018/2019 funkcjonowały oddziały integracyjne i oddziały
specjalne:
● Przedszkole nr 3:
4 oddziały integracyjne
● Oddział przedszkolny przy SP 5: 1 oddział integracyjny
● Szkoła Podstawowa Nr 3:
1 oddział integracyjny- gimnazjalny
● Szkoła Podstawowa Nr 4:
6 oddziałów specjalnych
● Szkoła Podstawowa Nr 5:
10 oddziałów integracyjnych w tym 2 gimnazjalne
● Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy: 2 oddziały specjalne
Organizując kształcenie dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi każda
ze szkół gwarantuje edukację odpowiednią dla każdego dziecka dysfunkcyjnego.
W oddziałach, do których uczęszczają dzieci wymagające szczególnej opieki pracuje
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wyspecjalizowana kadra pedagogiczna. W klasach integracyjnych i specjalnych jest
zatrudniany nauczyciel wspomagający lub pomoc nauczyciela.
Szczególne potrzeby edukacyjne to nie tylko umieszczenie ucznia w klasie
integracyjnej czy specjalnej, to również pomoc dla ucznia na zajęciach indywidualnych,
np.: zajęcia rewalidacji indywidualnej, dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia
specjalistyczne: korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne i terapii SI.
Udział w takich zajęciach gwarantują nasze szkoły.
Dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i niepełnosprawnościami
sprzężonymi w przedszkolnych i szkolnych oddziałach ogólnodostępnych została zapewniona
pomoc 46 nauczycieli wspomagających i 8 osób pomocy nauczyciela.
Nie wszystkie dzieci mogą spełniać obowiązek szkolny w szkole. Z dziećmi
posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim
prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – dla 8 dzieci przez szkoły podstawowe.
Dla 29 dzieci konieczne było prowadzenie godzin zajęć nauczania indywidualnego.
Nauczanie indywidualne najczęściej prowadzone jest w przypadku długotrwałej nieobecności
dziecka wywołanej chorobą lub wypadkiem losowym. Kształcenie specjalne oraz nauczanie
indywidualne prowadzone są na podstawie orzeczeń wydawanych przez poradnie
psychologiczno-pedagogiczne.
Od roku szkolnego 2018/2019 dzieci mogą korzystać z indywidualnych zajęć
edukacyjnych (na podstawie orzeczenia poradni) i ze zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
(na podstawie orzeczenia lub indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego)
W roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli i szkół uczęszczało 189 dzieci z różnego rodzaju
dysfunkcjami.
KLASY SPECJALNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 4
W roku szkolnym 2018/2019 w SP 4 funkcjonowało 6, a od 1września – 7 oddziałów
specjalnych dla 19 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i dla dzieci autystycznych:
klasa I- 1 oddział, klasa III-1 oddział, klasa V- 2 oddziały , klasa VI- 2 odziały i klasa VIII – 1
oddział. Szkoła dysponuje salami zajęć dostosowanymi do potrzeb dzieci. Kształcenie dzieci
prowadzą nauczyciele specjaliści. Ze środków gminy zapewnione zostały dodatkowe zajęcia
z muzykoterapii, dogoterapii i hipoterapii. Ze względu na potrzeby dzieci i rodziców został
zorganizowany dowóz dzieci na zajęcia do szkoły. Samochód dowożący dzieci jest
wynajmowany z Miejskiego Domu Kultury.
Funkcjonowanie oddziałów specjalnych w Szkole Podstawowej Nr 4 jest dobrze oceniane
przez rodziców.
2.2. SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy liczyła 2 oddziały.
Do dwóch oddziałów uczęszczało 7 uczniów. Jeden uczeń
posiadał orzeczenie
o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, a sześciu uczniów posiadało
niepełnosprawności sprzężone (2 lub więcej niepełnosprawności)
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Dzieci uczą się różnych umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w społeczeństwie.
Szkoła posiada wyodrębnione, dostosowanych do jej zadań i potrzeb sale zajęć. Lekcje
prowadzą nauczyciele posiadający odpowiedni warsztat pracy i doświadczenie
w postępowaniu z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie brali udział
w różnych konkursach, głównie plastycznych.
2.3. SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
Szkoła Muzyczna I Stopnia powstała 1 września 2014 roku i do końca sierpnia 2019 r.
funkcjonowała w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w dzielnicy Będusz. Z dniem
1 września 2019 r. szkoła rozpoczęła swoją działalność w centrum miasta w budynku Zespołu
Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Kościuszki 30. Do szkoły w czerwcu 2019 r. uczęszczało
128 uczniów, w tym 49 uczniów było uczniami cyklu 4 letniego, a 79 było uczniami cyklu
6 letniego. Nowa lokalizacja szkoły muzycznej była realizacją oczekiwań rodziców uczniów
tej szkoły. Przeniesienie szkoły do centrum miasta ułatwiło dostęp do szkoły, znacząco
poprawiły się też warunki lokalowe szkoły. Powstała nowa, zgodna z wymaganiami
programowymi, sala do zajęć z rytmiki. Możliwe też było doposażenie szkoły w duży
instrument perkusyjny Marimba, niezbędny do realizacji podstawy programowej w klasie
perkusji.
Instrumenty, na których uczyli się grać to:
● flet:
8 uczniów,
● fortepian: 34 uczniów
● gitara:
21 uczniów
● klarnet:
6 uczniów
● perkusja: 10 uczniów
● saksofon:
8 uczniów
● skrzypce: 23 uczniów
● trąbka:
8 uczniów
● akordeon: 7 uczniów
● puzon:
3 uczniów
W czerwcu 2019 r. szkołę muzyczną ukończyło pierwszych 16 uczniów cyklu 4-letniego:
● w klasie fletu - 2 uczniów
● w klasie fortepianu: 3 uczniów
● w klasie gitary: 5 uczniów
● w klasie klarnetu: 1 uczeń
● w klasie saksofonu: 3 uczniów
● w klasie trąbki: 2 uczniów
Wszystkie zajęcia programowe prowadzą nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami.
W szkole zatrudnionych było 21 nauczycieli na 16,56 etatu. Nadzór pedagogiczny nad szkołą
sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Katowicach.
Szkoła Muzyczna dysponuje instrumentami, z których korzystają uczniowie:
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♦ klarnety- 5 szt. ♦ saksofony- 8 szt. ♦ trąbki- 10 szt. ♦ flety poprzeczne- 6 szt. ♦ flety- 4 szt.
♦ skrzypce- 27 szt. ♦ gitary klasyczne- 2 szt. ♦ ksylofon- 1 szt. ♦ pianina (tradycyjne
i elektroniczne)- 8 szt. ♦ dzwonki- 1szt. ♦ perkusja- 1 zestaw ♦ talerze- 4 szt. ♦ bongosy- 1 szt.
♦ fortepian- 1 szt. ♦ akordeony- 11 szt. ♦ puzony- 4 szt. ♦ Wibrafon Yamaha- 1 szt. ♦ tuba1 szt. ♦ bęben marszowy- 1 szt.
3. KADRA PEDAGOGICZNA
Łączna liczba etatów nauczycielskich w szkołach i przedszkolach: 373,82 (424 osoby),
w tym:
 Szkoła Podstawowa Nr 1: 41,92
 Szkoła Podstawowa Nr 2: 21,77
 Zespół Szkół Publicznych Nr 3: 60,47 (SP 3 + Szkoła Specjalna Przysposabiająca do
Pracy)
 Szkoła Podstawowa Nr 4: 22,86
 Szkoła Podstawowa Nr 5: 93,75
 Szkoła Podstawowa Nr 6: 17,03
 Szkoła Podstawowa Nr 7: 10,34
 Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4: 23,60 (SP 8 + P 6)
 Szkoła Muzyczna I Stopnia: 16,56
Razem: 308,30
-

Przedszkole Nr 1: 13,38
Przedszkole Nr 2: 13,48
Przedszkole Nr 3: 10,74
Przedszkole Nr 4: 12,50
Przedszkole Nr 5: 15,42

Razem: 65,52

Tabela: NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI w GMINIE MYSZKÓW
z podziałem na stopnie awansu zawodowego -liczba osób
Nauczyciele:
Mianowani
Stażyści
Kontraktowi
Dyplomowani
NAUCZYCIELE
Mianowani
Szkoły
18
55
41
234
Szkoły
Przedszkola

10

12

13

41

Przedszkola
Razem:

28

67

54

275

Tabela 35 Nauczyciele zatrudnieni w gminie Myszków.

W 2019 r. 3 nauczycieli zdało egzaminy na stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego przed komisjami powołanymi przez Burmistrza Miasta.
W okresie
od 1 września 2018r. a 31 grudnia 2019 r. 10 nauczycieli uzyskało stopień awansu
zawodowego nauczyciela kontraktowego, 3 nauczycieli stopień awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego i 8 nauczycieli stopień awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego.
Z dniem 1 września 2019 r. 13 nauczycieli przeszło na emeryturę lub nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne.
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LICZBA ETATÓW NAUCZYCIELSKICH W GMINIE MYSZKÓW
w stosunku do liczby dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach podstawowych
i w szkole muzycznej w latach 2010- 2019

400

340,48

324,78

308,49

306,07

317,72

300

332,22

344,69

3642
3504
3417

200

3557

3551
3410

364,27

373,82

3589

3586

367,16

4000

3500

3359

3309

100

0

3000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Liczba dzieci w przedszkolach, uczniów w SP i w szkole muzycznej

2017

2018

2019

Liczba etatów nauczycieli

Wykres 26 LICZBA ETATÓW NAUCZYCIELSKICH w GMINIE MYSZKÓW.

Jak widać na przedstawionym wykresie zmiany w liczbie uczniów nie maja bezpośredniego
przełożenia na liczbę etatów zatrudnionych nauczycieli. Przy tej samej liczbie uczniów
zatrudnienie nauczycieli sukcesywnie wzrastało. Powodem takiego stanu rzeczy jest:
- wprowadzenie płatnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów,
- rosnąca liczba dzieci wymagających wsparcia przez nauczycieli wspomagających,
- reforma systemu edukacji w wyniku której powstały nowe oddziały klas VII-VIII w SP 4,
SP 6 i SP 7.
W 2019 roku od 1 września liczba uczniów zmalała o 277. Liczba etatów nauczycieli także
zmalała, ale jest to spadek niewielki w stosunku do mniejszej liczby uczniów i zmniejszonej
w ślad za tym subwencji oświatowej naliczanej na ucznia.
DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację
systemu doradztwa metodycznego, ustala się na podstawie ustawy Karta Nauczyciela,
tj. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli.
Środki przeznaczone na ten cel w 2019 r. to ogółem 171 180 zł. Wykazana kwota została
podzielona pomiędzy poszczególne przedszkola i szkoły.
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TABELA: ŚRODKI PRZEZNACZONE na DOSKONALENIE ZAWODOWE
Placówki objęte doskonaleniem zawodowym

Rok 2019

Przedszkola

30 151 zł

Szkoły

133 039 zł

Szkoła Muzyczna I stopnia

7 990 zł

Tabela 36 ŚRODKI PRZEZNACZONE na DOSKONALENIE ZAWODOWE.

4. PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W PRZEDSZKOLACH
I SZKOŁACH
W przedszkolach i szkołach zatrudniani są nie tyko nauczyciele, ale także pracownicy
administracji i obsługi. Pracownicy administracji i obsługi byli zatrudnieni na 135,75 etatu –
143 osoby.
TABELA: LICZBA ETATÓW PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI i OBSŁUGI
Przedszkola
Szkoły

46,75 etatu
89,00 etatów

Tabela 37 LICZBA ETATÓW PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI i OBSŁUGI.

5. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIA
Gmina realizuje pomoc materialną dla uczniów zgodnie z ustawą Prawo oświatowe.
Uczniowie mogą uzyskać stypendium szkolne o charakterze socjalnym i zasiłek szkolny.
Zasiłki przyznaje się w przypadkach losowych.
Inną formą pomocy jest dofinansowanie kosztów zakupu podręczników szkolnych w ramach
rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Tego typu dofinansowanie jest przyznawane
decyzją dyrektora szkoły.
W obu przypadkach gmina występuje z wnioskiem o środki finansowe do Wojewody
Śląskiego, zapewniając przy tym udział środków z budżetu miasta. Na wypłatę stypendiów
socjalnych z własnych środków miasto przeznaczyło kwotę 42,5 tys. zł.
TABELA: STYPENDIA i ZASIŁAKI SZKOLNE oraz WYSOKOŚĆ DOTACJI
PRZEKAZANEJ na ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH
Rodzaj udzielonej pomocy

Liczba
uczniów

Stypendium szkolne – uczniowie szkół podstawowych

165

Stypendium szkolne – uczniowie szkół średnich

54

Zasiłek szkolny – uczniowie szkół podstawowych

3

Zasiłek szkolny – uczniowie szkół średnich

2

Dotacja podręcznikowa
Dofinansowanie zakupu podręczników: „Wyprawka szkolna”

Kwota dotacji
w złotych

228 059
3 100

1 097

246 622

17

3 576
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Tabela 38 STYPENDIA i ZASIŁAKI SZKOLNE ORAZ WYSOKOŚĆ DOTACJI PRZEKAZANEJ NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW
SZKOLNYCH.

DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Obowiązkiem gminy jest refundacja kosztów dowożenia do szkół uczniów
niepełnosprawnych oraz bezpłatny transport i opieka lub zwrot kosztów przejazdu środkami
komunikacji publicznej uczniów mieszkających w oddaleniu od szkoły. Gmina Myszków
zwraca koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom szkół podstawowych
i gimnazjów spełniającym ustawowe kryteria w zakresie odległości szkoły od miejsca
zamieszkania ucznia.
TABELA: ZWROT KOSZTÓW DOWOZU/ DOJAZDU DZIECKA/ UCZNIA
DO SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA
2018/2019
Zwrot kosztów dowozu/ dojazdu:
liczba uczniów
kwota w zł
rodzicom uczniów niepełnosprawnych

31

68 243

uczniom zamieszkałym w oddaleniu od szkoły

81

25 755

Tabela 39 ZWROT KOSZTÓW DOWOZU/ DOJAZDU DZIECKA/ UCZNIA.

DOŻYWIANIE DZIECI W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH
Niektóre dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół naszej gminy wymagają szczególnego
wsparcia jakim jest bezpłatne dożywianie
Liczba dzieci
żywionych ogółem

w tym
finansowanych
przez MOPS

Przedszkola i oddziały przedszkolne przy SP

963

84

Szkoły podstawowe

848

123

2018/2019

Tabela 40 DOŻYWIANIE DZIECI w PRZEDSZKOLACH i SZKOŁACH.

BAZA LOKALOWA I WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
Wszystkie budynki szkolne oraz place znajdują się w zarządzie trwałym. Szkolna baza
lokalowa i jej wyposażenie przedstawia się następująco:
Tabela: BUDYNKI I POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE

biblioteki

sale gimnastyczne

świetlice

gabinety specjalistyczne

kuchnie

stołówki

-

-

-

1

-

-

1

-

Przedszkole Nr 2

2 000

5

-

-

-

1

-

-

1

-

Przedmiotowe/ sale
zajęć

6

sale zajęć

1 430

sale lekcyjne /

Przedszkole Nr 1

Przedszkole/ szkoła
(budynek)

Powierzchnia użytkowa
budynku (m2)

w tym komputerowe

Pracownie

81

Przedszkole Nr 3

400

4

-

-

-

-

-

1

1

-

Przedszkole Nr 4

1 400

5

-

-

-

-

-

-

1

-

Przedszkole Nr 5

2 100

8

-

-

-

1

-

-

1

-

SP 1

3 793

19

6

1

1

2

1

2

1

1

SP 2

1 512

8

6

1

1

1

1

3

1

1

ZSP 3

5 840

29

3

1

1

1

3

3

1

1

SP 4

2 051

10

4

1

1

1

1

4

1

1

SP 5

15 936

33

27

5

1

2

1

8

1

1

SP 6

1 100

9

2

1

1

1

1

1

1

1

SP7

892

7

2

1

1

1

1

1

-

-

ZS-P 4

840

13

6

1

1

1

1

1

1

1

Tabela 41 BAZA LOKALOWA i WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLI i SZKÓŁ.

TABELA: KOMPUTERY W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH
(sale lekcyjne
+administracja)

komputery

do internetu

z dostępem

w bibliotece

Ilość
komputerów
ogółem:

w pracowniach
komputerowych

Przedszkole/ szkoła
wyposażenie w komputery

pracownie
komputerowe

w tym:

Przedszkole Nr 1

-

8

-

-

6

8

Przedszkole Nr 2

-

7

-

-

7

7

Przedszkole Nr 3

-

7

-

-

7

7

Przedszkole Nr 4

-

7

-

-

7

7

Przedszkole Nr 5

-

7

-

-

6

7

SP 1

2

78

50

2

78

26

SP 2

1

48

31

1

48

16

ZSP 3)

1

66

26

4

62

32

SP 4

1

36

18

-

29

11

SP 5

5

131

100

1

115

30

SP 6

1

35

29

1

35

5

SP 7

1

23

15

-

23

8

ZS-P 4

1

27

20

-

27

7

Tabela 42 KOMPUTERY W PRZEDSZKOLACH i SZKOŁACH
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Szczególną wagę przywiązuje się w szkołach do doposażenia w sprzęt komputerowy.
Odnawiane są istniejące, stare zasoby i dokupywany nowy sprzęt . W 2019 roku zakupione
zostały kolejne 52 komputery. Zakupiony sprzęt będzie służył również nauczycielom
do prowadzenia dziennika elektronicznego. Do wprowadzenia tego dziennika szkoły
przygotowują się sukcesywnie od dwóch lat. W 2020 roku planowane jest jego pełne
wdrożenie we wszystkich szkołach.

Projektory
multimedialne

-

-

2

1

390

Przedszkole Nr 2

7

1

1

2

1

-

250

Przedszkole Nr 3

4

1

1

1

-

-

181

Przedszkole Nr 4

5

1

-

2

-

-

1 800

Przedszkole Nr 5

8

1

1

1

1

-

160

SP 1

11

3

5

3

10

8

10 181

SP 2

9

5

7

3

12

4

14 055

ZSP 3

29

6

4

3

28

5

20 450

SP 4

6

-

-

1

5

4

5 658

SP 5

14

3

3

2

24

8

6 493

SP 6

5

1

1

1

3

3

8 482

SP 7

5

1

1

1

1

1

1 657

ZS-P 4

9

2

2

1

3

4

7 134

Tablice

w bibliotekach

Kserokopiarki

-

interaktywne

Telewizory

7

wyposażenie

przenośne

Przedszkole Nr 1

Pozostałe

Magnetofony

Odtwarzacze
DVD

Liczba woluminów

Tabela: POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE

Tabela 43 POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE.

"ORLIK" lub
"Blisko boisko"

place zabaw

"Radosna
szkoła"- miejsca
zabaw

skocznie

Przedszkole Nr 1

-

-

-

-

-

-

1

-

Przedszkole Nr 2

-

-

-

1

-

-

1

-

-

Przedszkole Nr 3

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Miejsca sportu
i rekreacji :

boiska do
siatkówki

bieżnie

boiska do piłki
nożnej

boiska do piłki
ręcznej

boiska
do koszykówki

Tabela: MIEJSCA SPORTU I REKREACJI

-
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Przedszkole Nr 4

-

-

-

1

-

-

1

-

-

Przedszkole Nr 5

-

-

-

-

-

-

1

-

-

SP 1

2

2

-

2

1

1

1

-

1

SP 2

-

-

-

-

1

1

1

1

-

ZSP 3

-

-

1

-

-

-

1

1

-

SP 4

1

1

-

-

-

-

1

1

-

SP 5

1

1

1

-

-

-

1

1

1

SP 6

1

1

-

1

-

-

1

1

1

SP 7

1

-

-

-

-

-

1

1

-

ZS-P 4

-

-

-

-

-

-

1

1

-

Tabela 44 MIEJSCA SPORTU i REKREACJI.

Tabela: POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA
DOSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rodzaj pomieszczenia/ urządzenia:

Winda

Toalety

Podjazdy

Zestaw do
ćwiczeń
sensorycznych

Przedszkole nr 1

-

-

-

1

Przedszkole nr 2

-

-

1

-

Przedszkole nr 3

-

1

1

1

Szkoła Specjalna Przysp. do Pracy

-

1

-

-

Szkoła Podstawowa Nr 4

-

1

1

1

Szkoła Podstawowa Nr 5

1

5

2

1

Szkoła Podstawowa Nr 6

-

-

1

-

Zespół szkolno-Przedszkolny Nr 4

-

1

1

-

Tabela 45. POMIESZCZENIA i URZĄDZENIA.
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Tabela: PRACE REMONTOWE 2019
Rodzaj
przeprowadzonych
remontów

Wartość
remontów

Placówki

(w złotych)

Szkoły

592 318

Przedszkola

239 207

Razem:
w tym z budżetu gminy:

(do 31 sierpnia 2019 r.)
Malowanie sal zajęć, remonty
podłóg, remont dachu,
modernizacja szatni, łazienek,
montaż wykładziny przemysłowej
na korytarzach
Malowanie sal zajęć, renowacja
podłóg, poszerzenie schodów
wejściowych

831 525
734 717

Tabela 46 PRACE REMONTOWE 2019 r.

7.
POZYSKIWANIE
IEUROPEJSKICH

Lp.

ŚRODKÓW

Z

PROGRAMÓW

RZĄDOWYCH

Tabela: POZYSKANE ŚRODKI na REALIZACJĘ PROGRAMÓW
Szkoły biorące
Pozyskana
Nazwa programu
udział
kwota
„Program wyrównywania różnic między
regionami”- Obszar B (we współpracy z PFRON)

SP 4

67 036

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
2.
programowej z przedmiotów przyrodniczych w
szkołach podstawowych

SP 4

17 820

1.

3.

Narodowy program rozwoju czytelnictwa zakup książek do bibliotek szkolnych

4. Erasmus+ (wymiana uczniów)

SP 1, SP 2, SP 3,
SP 5, SP 6

52 000

SP 5

195 342

5.

Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"
– doposażenie kuchni

SP 3

39 100

6.

Projekt unijny: Nowe miejsca w edukacji
przedszkolnej

P2

370 709

Tabela 47 ŚRODKI POZYSKANENA REALIZACJĘ PROGRAMÓW.
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Żłobki
Na terenie miasta funkcjonuje jeden niepubliczny żłobek. W roku 2018 opieką w nim
objętych było 38 dzieci. W roku 2019 do żłobka uczęszczało od 64 (w styczniu) do 83
(w grudniu) dzieci. Dofinansowanie do działalności żłobka w roku 2018 wyniosło 126.880 zł,
w roku 2019 dofinansowanie wzrosło do kwoty 299.200 zł.
8. WYDATKI NA OŚWIATĘ
W 2019 roku wydatki na oświatę wyniosły 41,7 mln zł, o 4,5 mln więcej niż w roku 2018.
Udział miasta w tych wydatkach stanowił kwotę 15,8 mln i wzrósł w stosunku do roku
2018 o 3,5 mln zł. Na prowadzenie samych przedszkoli gmina wydała 9,8 mln zł, to jest
o 2,2 mln zł więcej niż w roku 2018.

XII. Spółki gminne.
Na terenie gminy funkcjonują trzy spółki z o.o. ze 100 % udziałem gminy:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„SANiKO”
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Myszkowie, przy ulicy Prusa 70 powstało w 1998 roku
w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Założycielem i Właścicielem Spółki jest Gmina Myszków.
PODSTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI.
Statutowym przedmiotem działalności gospodarczej, realizowanym w 2019 roku jest
działalność w zakresie wywozu odpadów od firm oraz klientów indywidualnych, letniego
i zimowego utrzymania dróg, chodników i parkingów wraz z przystankami komunikacji
miejskiej, działalności usługowej związanej z zagospodarowaniem terenów zielonych,
działalność pogrzebowa i działalność pokrewna.
Obszarem działalności przedsiębiorstwa są: Gmina Myszków oraz gminy ościenne. Usługi
w zakresie utrzymania czystości i porządku świadczone są na rzecz klientów indywidualnych
jak również spółdzielni mieszkaniowych, placówek handlowo-usługowych, przedsiębiorstw
oraz zakładów przemysłowych znajdujące się nie tylko na terenie miasta Myszkowa, ale
również na terenie ościennych gmin.
SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA SPÓŁKI.
W 2019 roku Spółka odnotowała zysk wysokości 313,7 tys. zł netto. Spółka w dalszym ciągu
mierzy się ze znacznym wzrostem cen za utylizację odpadów w Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Należy zauważyć, że sytuacja spółki jest uzależniona
od pozyskania kontraktów z Gminą Myszków w ramach postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego. Rynek zmienia się bardzo dynamicznie, a koszty prowadzenia działalności
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związanej z odbiorem odpadów od mieszkańców stale rosną (zwiększenie minimalnej płacy,
wzrost kosztów ubezpieczeń oraz innych kosztów dodatkowych i pośrednich).
Sytuacja Spółki w roku 2019 r. uległa znaczącej poprawie w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Strata w wysokości 28.9 tys. zł w roku 2018 była spowodowana znaczną (dwukrotną)
podwyżką cen utylizacji odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych. Przychody z kontraktu z firmą FCC Zabrze pozostały na tym samym
poziomie.
Wykres. Wynik finansowy brutto za 2019 r.
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6,56
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5
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3
2
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Wykres 27Wynik finansowy brutto za 2019 r w mln. zł.

Nastąpił znaczny rozwój spółki (wzrost przychodów w roku 2019 o 206% w stosunku do roku
2018) dzięki zdobywaniu kontraktów z nowymi firmami który znacznie poszerzył zakres
świadczenia usługi odbioru nieczystości w efekcie spółka dokonała zakupu dwóch nowych
śmieciarek.
Po przeprowadzonej analizie finansowo – ekonomicznej pod kątem przychodów netto spółki
za rok 2019 i ich podziale na przychody: z tytułu usług na rzecz gminy na poziomie 73,67%
oraz przychody z działalności komercyjnej na poziomie 26.33%.
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Wykres. Podział przychodów Spółki - netto w %.

73,67
100

Przychody netto za 2019r (usługi
na rzecz Gminy)
Przychody netto za 2019r z
działalności komercyjnej

26,33

Przychody razem za 2019r
wyniosły

Wykres 28 Podział przychodów Spółki - netto w %..

Aktualnie spółka utrzymuje zatrudnienie tych samych pracowników, kładzie nacisk na
zadowolenie klienta i profesjonalizm. Przez wzgląd na długoletnie doświadczenie i znajomość
rynku. Na dzień 31.12.2019 r. Spółka zatrudniała 23 pracowników w ramach umowy o pracę.
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W ROKU 2019.
Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych w ramach 2019 roku zrealizowano:
 zakup pojemników plastikowych 1100 l – 20 szt.
 zakup kontenera KP 9 – 2 szt.
 zakup kontenera typu Mulda – 1 szt.
 zakup kontenera KP – 34 – 3 szt.
 zakup kotła grzewczego C.O.
 zakup samochodu ciężarowego
 zakup pługa odśnieżnego
 zakup rozsiewacza typu Motyl
 zakup zamiatarki
 zakup wagi pojazdowej
 zakup systemu rejestracji ważeń
 zakup systemu antywłamaniowego
 zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 pozostałe wyposażenie
Oprócz powyższych nakładów inwestycyjnych Spółka w 2019 roku podpisała umowy
leasingowe na poniższe niezbędne do prowadzonej działalności pojazdy:
 Volvo śmieciarka,
 Volvo śmieciarka,
 Mercedes autokarawan,
 Mercedes bramowiec.
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Wykres. Nakłady inwestycyjne Spółki w ostatnich 7 latach.
310

292
216
174
126

103

28
Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Wykres 29 Nakłady inwestycyjne Spółki w ostatnich 7 latach w tys. zł.

Działania poczynione przez Spółkę celem ograniczenia kosztów wraz z ich ścisłą kontrolą
dotyczących wykonywania zadania odbioru i transportu nieczystości stałych z posesji
zamieszkałych skoncentrowały się na:
1. Modyfikacji harmonogramu odbioru nieczystości (ale spełniającego wymagania
określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Myszków)
z nieruchomości zamieszkałych tak, aby efektywnie i ekonomicznie w cyklu codziennym
wykorzystywać posiadane środki transportu. Dotychczas w różnych dniach w miesiącu
wyjeżdżały inne ilości pojazdów (4 pojazdy, 6 lub 8). Celem jest osiągnięcie równomiernego
wykorzystania środków transportu i związanego z tym efektywnego zatrudnienia
odpowiedniej ilości pracowników.
2. Efektywnym wykorzystaniu środków transportu. Istnieje natomiast potrzeba
zatrudnienia dodatkowych osób tylko do obsługi posiadanych już pojazdów np. na drugą
zmianę. Pozostaje zakup 2 szt. pojazdów używanych do odbioru popiołu oraz zatrudnienie
dodatkowej obsługi.
3. Zakupie samochodów dostawczych (do 3,5t) z wywrotem oraz zmiana
w harmonogramie (dot. odbioru nieczystości segregowanych - worki) pozwoli na to, aby
odbiór odbywał się codziennie z jednej dzielnicy, a nie z dwóch jak dotychczas. Zmiany te
pozwolą w sposób bardziej uporządkowany, ekonomicznie efektywniejszy i bardziej
zorganizowany świadczyć usługę.
4. Zakupie przez spółkę w 2019 roku - 2 śmieciarek i pojazdu typu bramowiec, zakupie
kontenerów o pojemności 34 m³ w ilości 3 sztuk. Efektem tego jest w znacznej mierze
odpowiednie wyposażanie Spółki w wymagany do wykonywania usług sprzęt techniczny.
Spółka SANiKO będzie w dalszym ciągu kontynuować działalność w dotychczasowych
obszarach zarówno na terenie miasta Myszkowa jaki gmin ościennych. Utrzymanie obecnych
działalności jest najważniejsze i zasadne ze względu na długoletnią znajomość rynku,
posiadane doświadczenie, sprzęt oraz wykwalifikowanych pracowników. Celem dla zarządu
jest kontynuowanie zwiększenia zawieranych umów na odbiór odpadów.
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Myszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie
przy ul. Skłodowskiej 6 c jest jednoosobową spółką Gminy Myszków utworzoną w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego. W dniu 26 maja 1999 roku Członkowie Zarządu Gminy
w Myszkowie przedłożyli, przed notariuszem uchwałę Nr 56/VI/99 Rady Miejskiej
w Myszkowie z dnia 22 kwietnia 1999 roku w przedmiocie podziału składników mienia
Zarządu Budynków Komunalnych w likwidacji w Myszkowie w celu utworzenia
jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Myszkowskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
PODSTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. 2017, poz. 79 1442 z późn. zmianami), przedmiotem
działalności Spółki jest budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadzie najmu.
SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA SPÓŁKI
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019 r. wynosił 8,5 mln. zł Bilans po stronie
aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 r. zamyka się sumą 23,7 mln. zł Rachunek zysków
i strat za rok 2019 wykazał zysk netto w kwocie 543 tys. zł.
Wykres. Wynik finansowy brutto za rok 2019.
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Wykres 30 Wynik finansowy brutto za rok 2019 w mln. zł.

Zatrudnienie
Na dzień 31.12.2019 r. Spółka zatrudniała 11 pracowników w ramach umowy o pracę w tym:
 6 osób na stanowiskach biurowych
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 5 osób brygada remontowa wraz z kierownikiem.
Zatrudnienie pracowników zarówno w ilości jak również formie jest elastycznie dostosowane
do potrzeb obsługi finansowej oraz technicznej spółki.
MAJĄTEK SPÓŁKI
Spółka posiada prawo własności do 6 budynków mieszkalno-usługowych o łącznej liczbie
lokali 308 szt. i powierzchni 15,2 tys. m2 położonych w Myszkowie przy ul. Wolności 20,
Leśnej 5,5a, Pogodnej 6, Sucharskiego 32a, 32b, 32c, 32d, Pułaskiego 7 oraz budynek przy
ul. Skłodowskiej 6c, stanowiący siedzibę Spółki. Dodatkowo spółka jest właścicielem 33
garaży o powierzchni 514 m² położonych przy ul. Słowiańskiej.
Spółka podpisała stałe umowy z właścicielami lokali mieszkalnych, jak również lokali
usługowych. Natomiast w kilku lokalach usługowych obecnie trwa remont. Stałe umowy
pozwolą na utrzymanie stałych dochodów, które spółka wykorzystuje miesięcznie na pokrycie
kosztów.
Wykres. Podział lokali w zasobie MTBS w szt.

48
36
lokale mieszkalne
lokale usługowe
264

garaże

Wykres 31 Podział lokali w zasobie MTBS w szt.

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE ZARZĄDZANE PRZEZ MTBS.
Na koniec 2019 roku Spółka administrowała 22 budynkami Wspólnot Mieszkaniowych.
W porównaniu do danych historycznych jest to tendencja spadkowa. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami Spółka w I kwartale odbyła spotkania ze Wspólnotami
Mieszkaniowymi, na których podjęto uchwały w sprawie remontów budynków
mieszkaniowych. W każdym spotkaniu brali udział właściciele lokali danej Wspólnoty
Mieszkaniowej oraz przedstawiciel Gminy Myszków posiadający pełnomocnictwo
Burmistrza Miasta Myszkowa do podejmowania uchwał. Zarząd Spółki dokonał rozliczenia
kosztów eksploatacji i remontów Wspólnot Mieszkaniowych. Na zebraniu Wspólnoty
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Mieszkaniowe w zależności od wysokości poniesionych kosztów zarządu podjęły uchwały
o wysokości zaliczek na utrzymanie części wspólnej.
DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W ROKU 2019.
W okresie 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Spółka wykonywała następujące prace:
 usługi zwyżką
 naprawy i drobne remonty dla wspólnot mieszkaniowych
 usługi remontowe
 administrowanie Wspólnot Mieszkaniowych
 dział techniczny wykonuje drobne naprawy i usługi na terenie budynków będących
w zasobie MTBS Sp. z o.o. polegających m in. na pracach porządkowych, utrzymaniu
zieleni, odśnieżaniu, remontu dojazdów oraz wejść do budynków.
OGÓLNA SYTUACJA SPÓŁKI
Rok 2019 dla Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
zamknął się zyskiem netto w wysokości 543 tys. zł.
Myszkowskie TBS w swoich działaniach w zakresie świadczonych usług zarządzania
i administrowania nieruchomościami skupia się na dokonywaniu czynności mających na celu
zapewnienie
właściwej
gospodarki
ekonomiczno-finansowej
oraz
zapewnienia
bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości.
Największym problemem spółki jest niska płynność finansowa. Wynika to z problemów
finansowych lat ubiegłych oraz powstania trudno ściągalnych należności będących wynikiem
umowy podpisanej przez MTBS i Miasto w 2009 r. rodzącej trudności finansowe. W celu
poprawy ściągalności należności została uruchomiona procedura windykacji należności
poprzez comiesięczne wysyłanie wezwań do zapłaty, skierowań spraw do Sądu, komornika,
jak również w skrajnych przypadkach eksmisji. Spółka prowadzi restrukturyzację zadłużenia
poprzez zawieranie dogodnych ugód z wierzycielami sukcesywnie niwelując powstałe
zobowiązania.
Spółka mimo ciągłego problemu z poprawą płynności finansowej spowodowanej przede
wszystkim brakiem wpływów z tytułu dzierżawionej nieruchomości stara się realizować
najbardziej pilne zadania tj. regulowanie bieżących zobowiązań, jak również
w miarę posiadanych środków realizuje drobne niezbędne remonty, które zostały ujęte
w Planie na 2019 r.
Spółka w swoim statucie posiada zapisane również inne rodzaje działalności, które
pozwalają jej realizować następujące zadania:
 nabywać domy mieszkalne,
 sprawować na podstawie umów
niestanowiącymi jej własność.

zlecenia

zarząd

budynkami

mieszkalnymi
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 budować domy mieszkalne i wielorodzinne oraz lokale użytkowe i garaże finansowane ze
środków własnych oraz ze środków przyszłych właścicieli,
 przeprowadzać remonty i modernizację domów mieszkalnych nie będących własnością
towarzystwa,
 świadczyć usługi w zakresie przeglądów technicznych budynków, instalacji urządzeń,
 świadczyć usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach i otoczeniu
budynków,
 urządzać i utrzymywać tereny zieleni miejskiej w otoczeniu własnym i powierzonych
zasobach lokalnych.
które traktowane są jako wyzwanie na kolejne lata pod warunkiem poprawy wskaźników
płynności.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie przy ulicy Okrzei
140 prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu (numer 0000107524) do
Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Częstochowie Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o
w Myszkowie jest podmiotem działającym na podstawie, sporządzonego w dniu 12.05.1999 r.
w postaci aktu notarialnego Repertorium A nr 1691/99.
PODSTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI.
Na dzień dzisiejszy spółka posiada najbardziej bezpieczny rynek klienta. Jest monopolistą
i nie może zapominać, że jest spółką użyteczności publicznej. Spółka prowadziła swą
statutową działalność na terenie miasta Myszków w dwóch podstawowych działach:
 produkcja, uzdatnianie i dostarczanie wody jej odbiorcom,
Zakład eksploatuje studnie głębinowe na pięciu ujęciach zlokalizowanych w różnych
częściach miasta. Trzy z nich tj. ujęcie przy ul. Wyszyńskiego 45, Piłsudskiego 17 oraz ul.
Palmowej są ujęciami podstawowymi. Natomiast ujęcia zlokalizowane przy ul. Osińska Góra
i Kościuszki 27 są ujęciami uzupełniającymi. Lokalizacja ma charakter rozproszony, co
zwiększa elastyczność w dystrybucji wody przy planowanych i losowych wyłączeniach
z eksploatacji sieci przemysłowych. W roku 2019 na wszystkich ujęciach wyprodukowano
1.245.212 m3 wody.
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Wykres. Produkcja wody w 2019 r na poszczególnych ujęciach w m3.

688 417
Wyszyńskiego

1 245 212

Piłsudskiego

199333

Osińska Góra
Palmowa
Kościuszki

263487

Razem

75661
18314
Wykres 32 Produkcja wody w 2019r na poszczególnych ujęciach w m3.

 odbiór ścieków oraz ich oczyszczanie.
Oczyszczalnia ścieków działa na podstawie decyzji Starosty Powiatu Myszkowskiego,
tj. pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków z instalacji miejskiej oczyszczalni
ścieków komunalnych OŚR.6341.39.2015, wydanego w dniu 25.08.2015 r. Do miejskiej sieci
kanalizacyjnej w Myszkowie podłączonych jest 2688 przyłączy. Spółka obsługuje
12 przepompowni ścieków zlokalizowanych w dzielnicach Ciszówka, Mijaczów oraz
Centrum.
Ponadto Spółka zajmuje się również:
 bieżącą eksploatacją sieci wodociągowo – kanalizacyjnej,
 budową nowej oraz wymianą starej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej,
 wykonywaniem usług projektowych i wykonawczych dla ludności oraz podmiotów
gospodarczych w zakresie instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych,
 prowadzeniem zlewni ścieków dowożonych.
Stan zatrudnienia w Spółce na dzień 31.12.2019 r. wynosił 59 osób. Z czego na stanowiskach
biurowych – 17 osób, dział Techniczny – 4 osoby, dział sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnej
– 19 osób, dział Oczyszczalni Ścieków – 17 osób oraz Laboratorium - 2 osoby.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na sieci wodociągowej wystąpiło
i zostało usuniętych 587 awarii co w porównaniu do roku 2018 – 652 awarie daje spadek
o 65 szt.
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Spółka eksploatuje 5 głębinowych ujęć wody, 6,9 km magistrali wodociągowej,
127 km sieci rozdzielczej oraz ok. 58,0 km sieć kanalizacji ściekowej wraz z mechanicznobiologiczną oczyszczalnią ścieków.
Dodatkowo Spółka w 2014 r. na wniosek Burmistrza Miasta Myszkowa utworzyła zlewnię
ścieków dowożonych przy ul. Partyzantów w Myszkowie. W 2019 r. ogólna ilość
dowożonych nieczystości ciekłych wyniosła 50 887 m3 co przy 46 383 m3 w roku 2018 daje
wzrost o 4 504 m3.
Obecnie Spółka posiada umowy zwarte z przewoźnikami na nieczystości ciekłe przemysłowe
oraz umowy na nieczystości ciekłe przemysłowe o składzie zbliżonym do nieczystości
bytowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) dla potwierdzenia jakości
dostarczanej odbiorcom wody Spółka prowadzi badania w ramach wewnętrznej kontroli
jakości. Próbki wody z ujęć oraz z wytypowanych punktów na sieci wodociągowej są
pobierane a następnie badane w akredytowanym Centralnym Laboratorium Badania Wody
i Ścieków w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20.
Jednym z najważniejszych zadań do zrealizowania przez Spółkę jest przebudowa
i rozbudowa stacji wodociągowej przy ul. Piłsudskiego 17 w Myszkowie. Realizacja tego
zadania inwestycyjnego pozwoli na zmianę technologii polegającej na rezygnacji
z bezpośredniego tłoczenia uzdatnionej wody do sieci na gromadzenie wody w zbiornikach
i tłoczenie jej do sieci za pomocą pomp poziomych.
Najważniejsze przedsięwzięcia Spółki zwiększające bezpieczeństwo dostawy wody dla
mieszkańców to:
 rozbudowa na terenie Myszkowa punktów poboru wody na sieci rozdzielczej dla stałej
kontroli jej jakości,
 kontynuacja opomiarowania stref na sieci wodociągowej i bilansowanie strat wody,
 systematyczna wymiana rurociągów ze stali i żeliwa szarego z uwagi na zalegające na
ściankach osady o różnej twardości i w przypadku awarii lub wzmożonych poborów
będące przyczyną okresowego pogarszania się jakości wody u odbiorców.
W latach 2015 – 2018 wybudowano 4671,63 mb. sieci wodociągowej. W roku 2019 kolejne
878,30 mb.
Podstawowym źródłem przychodów spółki są opłaty wnoszone przez mieszkańców
i podmioty gospodarcze miasta Myszkowa w ramach opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
odprowadzanie ścieków. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obowiązywały taryfy
opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki
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Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. Taryfy weszły w życie decyzją
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GGL.RET.070.7.141.2018.EK
z dnia 07.05.2018 r.
Wykres. Sprzedaż Wody w latach 2014-2019.
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Wykres 33 Sprzedaż Wody w latach 2014-2019 w tys. m3.

Spółka posiada aktywa ogółem o wartości w kwocie 28.325.729,47 zł z czego:
 aktywa trwałe – 26.054.918,22 zł co stanowi 92 % sumy aktywów,
 aktywa obrotowe – 2.270.811,25 zł co stanowi 8 % sumy aktywów.
Wykres. Wynik finansowy brutto za rok 2019.
12

11,22

11,06

10
8
6
4
2

0,16

0
PRZYCHODY

KOSZTY

ZYSK

Wykres 34 Wynik finansowy brutto za rok 2019 w mln. zł.

W roku 2019 na majątek oczyszczalni ścieków zostało przekazanych przez Gminę
Myszków 10 obiektów o łącznej wartości 1,6 mln zł.
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W skład majątku wchodziły:
Budynek biurowy – termomodernizacja,
Awaryjny zbiornik osadu – część budowlana,
Pompownia osadu (awaryjna) – część technologiczna,
Kanał ścieków oczyszczonych – część budowlana i technologiczna,
Sieć wodociągowa – część budowlana i technologiczna,
Kanalizacja zakładowa – część technologiczna,
Sieć zewnętrzna elektryczna,
Oświetlenie terenu oczyszczalni,
Przelew awaryjny – część budowlana i technologiczna,
PC w obiekcie nr 17.

Polityka niskiego zysku ustalonego w cenach wody w latach ubiegłych powoduje, że spółka
posiada ograniczone możliwości inwestycyjne. Wśród wiodących potrzeb jest wymieniona
wcześniej modernizacja ujęcia wody na ul. Piłsudskiego, remont oczyszczalni oraz trwała
likwidacja awarii występujących na głównych magistralach. Realizując wyznaczone zadania
statutowe i gospodarcze Zarząd Spółki respektuje normy prawne i etyczne, dostosowując je
do obecnych realiów gospodarczych i ekonomicznych.

XIII. Bezpieczeństwo na terenie gminy.
Straż Miejska i Zarządzanie Kryzysowe w Myszkowie
Stan etatowy Straży Miejskiej w Myszkowie w roku 2019 wynosił 15 osób, w tym
Komendant i 6 strażników oraz 8 osób na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych.
W miesiącu grudniu umowy nie przedłużył jeden z pracowników. Stan na koniec roku 2019
wynosił 14 pracowników.
Straż Miejska w Myszkowie podjęła w 2019 r. 521 interwencji porządkowych. W ich
efekcie skierowano 5 wniosków o ukaranie oraz ukarano 294 sprawców wykroczeń
mandatami karnymi, które dotyczyły najczęściej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach co przedstawia poniższa tabela.
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L
p.
Rodzaje wykroczeń
zawartych w:

1

Środki
oddziaływ
ania
wychowa
wczego
(art. 41
k.w.)

Grzywna
nałożona w
drodze
mandatu
karnego

liczba

kwota

Inny
sposób
zakończe
Wnios nia
Razem
czynności
ki do
sądu (np.
odstąpien
ie od
skierowa
nia
wniosku o
ukaranie,
przekaza
nie
sprawy
innym
organom)

Ustawie - Kodeks wykroczeń

83

24

3800

2

5

114

a)

wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu

7

2

150

0

0

9

b)

wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i
mienia

3

5

1150

0

0

8

c)

wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji

60

9

900

2

5

76

d)

wykroczenia przeciwko
zdrowiu

1

0

0

0

0

1

e)

wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej

2

4

400

0

0

6

f)

wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku

10

3

1000

0

0

13

98

publicznego
g)

szkodnictwo leśne, polne i
ogrodowe

0

1

200

0

0

1

2

ustawie o wychowaniu w
trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

23

66

6150

0

0

89

3

ustawie o ochronie zdrowia
przed następstwami używania
tytoniu
i wyrobów tytoniowych

26

11

1800

0

0

37

4

ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

51

154

30150

1

0

206

5

ustawie o ochronie zwierząt

9

0

0

0

0

9

6

ustawie o odpadach

12

31

7750

0

0

43

ustawie - Prawo ochrony
środowiska

1

1

200

0

0

2

8

ustawie o publicznym
transporcie drogowym

2

0

0

0

0

2

9

Ustawie o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt

11

6

1650

0

0

17

10

ustawie o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym

1

1

100

0

0

2

219

294

51600

3

5

521

7

OGÓŁEM
Tabela 48 Interwencje porządkowe.

Pozostałe wyniki działania
Straż Miejska odebrała 441 zgłoszeń i zawiadomień. Ponadto podjęła 191 interwencji
prewencyjnych, dotyczących najczęściej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
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Lp.
1
2
3
4
5

6

Pozostałe najważniejsze wyniki działania
osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania
zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego
zdarzenia albo
miejsca
zagrożonego
takim zdarzeniem
chronione
obiekty
komunalne
i urządzenia
użyteczności publicznej
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości
pieniężnych
na potrzeby
gminy
Przyjęte zgłoszenia
od mieszkańców,
dotyczące:
a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju
b) zagrożeń w ruchu drogowym
c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami
d) zagrożeń życia i zdrowia
e) awarii technicznych
f) zwierząt
Pozostałe zgłoszenia:

Liczba
14
2
8
198
368
37
33
141
10
35
69
43

Tabela 49 Pozostałe najważniejsze wyniki działania..

Pracownicy Straży Miejskiej w Myszkowie systematycznie odbywają wspólne patrole
z funkcjonariuszami Policji oraz biorą udział w akcjach takich jak „Nietrzeźwy kierujący” czy
„Bezpieczny pieszy”. W roku 2019 odbyto 475 patroli mieszanych.
W wyniku przeprowadzonych kontroli posesji przez straż miejską zrzut ścieków
wzrósł w stosunku do poprzednich lat.
Zrzut ścieków
rok

2017

2018

2019

Ilość (m³)

44,00

49,00

51,00

Liczba kontroli

1673

932

1116

Tabela 50 Zrzut ścieków w metrach sześciennych w zaokrągleniu do pełnych tyś.

Pracownicy cywilni Straży Miejskiej w swoim zakresie obowiązków posiadają
również prowadzenie strefy płatnego parkowania (dalej SPP).
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Wykres. Wpływy z SPP za lata 2017-2019 ogółem w tys. zł.
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Wykres 35 Wpływy z SPP za lata 2017-2019 ogółem w tys. zł.

Wykres. Wpływy z SPP za lata 2017-2019 w podziale na rodzaje.
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Wykres 36 Wpływy z SPP za lata 2017-2019 w podziale na rodzaje.

Cywilni pracownicy Straży Miejskiej w Myszkowie zajmują się opieką nad
bezdomnymi zwierzętami. Do szczegółowych zadań pracowników należy wyłapywanie
bezdomnych zwierząt i opieka nad zwierzętami oraz wypełnianie obowiązków wynikających
z programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myszków. Wymienione
osoby zajmują się problemem bezdomnych kotów, które zgodnie z programem są
sterylizowane i wypuszczane do swojego naturalnego środowiska.
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Dane statystyczne dotyczące realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt.
Rok

2017

2018

2019

Ilość interwencji

259

238

219

Psy

85

76

76

Koty

27

19

28

Psy

50

37

38

Koty

27

14

24

Psy

34

27

32

Koty

0

1

2

Psy

1

2

1

Koty

0

0

0

Psy

0

0

4

koty

0

0

2

76

27

27

Wyłapane
zwierzęta
ogółem
Adoptowa
ne
Wróciły do
właścicieli
Poddane
eutanazji
Pozostało
na stanie
schroniska
Zebrane
martwe
zwierzęta

Tabela 51 Dane statystyczne : realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt.

Podjęte w gminie akcje informacyjne i prewencyjne polegały na współpracy z Sekcją
Ruchu Drogowego KPP, organizowanie pikniku rodzinnego (Bezpieczny Myszków),
monitorowanie miasta z centrum monitoringu miejskiego, które obecnie liczy 33 punktów
podglądowych, zabezpieczenie imprez kulturalno-sportowych oraz religijnych.
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Wykres. Liczba podjętych interwencji za pomocą monitoringu miejskiego w szt.

7
19
42

2017

2018

2019

Wykres 37 Liczba podjętych interwencji za pomocą monitoringu miejskiego w szt.

Ochrona p. pożarowa w gminie Myszków w 2019 w roku
Na terenie gminy Myszków działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:
OSP Myszków - Centrum
OSP Myszków - Nowa Wieś
OSP Myszków - Będusz
OSP Myszków - Mrzygłód
OSP Myszków - Mrzygłódka
OSP Myszków - Smudzówka
Dwie jednostki działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego są to: OSP
Myszków i OSP Nowa Wieś.
Zestawienie sprzętu posiadanego przez jednostki OSP w gminie Myszków oraz udziału
w akcjach ratowniczych w latach 2018-2019.
OSP

Samochody
ratowniczogaśnicze

Udział w
akcjach

Sprzęt przeciwpożarowy

2019 r.
2018
r.
OSP
Myszków

2019
r.

Ciężki Ciężki
Średni Średni
Lekki

Lekki

2018
r.

2019
r.

138

76

2018 r.
Motopompa
pływająca-1 szt.

Motopompa
pływająca-2 szt.

Motopompa
szlamowa 1 szt.

Motopompa
szlamowa 1 szt.

Motopompa PO5 -1
szt.

Motopompa PO5 1 szt.
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OSP
Myszków
Nowa Wieś

Ciężki Ciężki
Średni Średni
Lekki

Lekki

190

160

Piła do drewna – 1
szt.

Piła do drewna – 2
szt.

Torba ratownictwa
medycznego-1 szt.

Torba ratownictwa
medycznego-1 szt.

Radiotelefony

Radiotelefony

Agregat
oddymiający -1szt.

Agregat
oddymiający -1szt.

Zestaw do cięcia
pedałów i
wyważania drzwi-1
szt.

Zestaw do cięcia
pedałów i
wyważania drzwi-1
szt.

Radiotelefony

Radiotelefony

Motopompa
szlamowa -2szt.

Motopompa
szlamowa -2szt.

Motopompa PO5 -2
szt.

Motopompa PO5 2 szt.

Motopompa
pływająca -2szt.

Motopompa
pływająca -2szt.

Piła do drewna - 2szt

Piła do drewna 2szt

Zestaw do
ratownictwa
technicznego – 1 szt.
Piła do betonu-1 szt.

Zestaw do
ratownictwa
technicznego – 1
szt.

Torba ratownictwa
medycznego-1 szt.

Piła do betonu-1
szt.

Defibrylator

Torba ratownictwa
medycznego-1 szt.

Radiotelefony
Aparaty oddechowe
– 4szt.

Defibrylator

Agregat
oddymiający -1szt.

Aparaty
oddechowe – 4szt.

Radiotelefony

Zestaw do cięcia
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pedałów i
wyważania drzwi-1
szt.
Poduszki
ciśnieniowe-1kpl
Radiotelefony

Agregat
oddymiający -1szt.
Zestaw do cięcia
pedałów i
wyważania drzwi-1
szt.
Poduszki
ciśnieniowe -1kpl
Radiotelefony
Pilarka ratownicza1 szt.

OSP
Myszków
Mrzygłód

Średni Średni
Średni Lekki
Lekki

57

132

Motopompa PO5-1
szt.

Motopompa PO5-1
szt.

MotopompaPO3-1
szt.

MotopompaPO3-1
szt.

Piła do drewna -2szt.

Piła do drewna 3szt.

Motopompa
pływająca -2 szt.
Motopompa
szlamowa-2szt.
Agregat
prądotwórczy-2szt.
Zestaw ratownictwa
technicznego-1szt.
Aparaty oddechowe4 szt.
Torba ratownictwa
medycznego-1szt.
Radiotelefony

Motopompa
pływająca -2 szt.
Motopompa
szlamowa-2szt.
Agregat
prądotwórczy-2szt.
Zestaw
ratownictwa
technicznego-1szt.
Aparaty
oddechowe-4 szt.
Torba ratownictwa
medycznego-1szt.
Radiotelefony
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OSP
Myszków
Mrzygłódka

lekki

Lekki

1

3

Lekki

Motopompa
pływająca-1szt.

Motopompa
pływająca-1szt.

Motopompa
szlamowa-1szt.

Motopompa
szlamowa-1szt.

Piła do drewna-1 szt.

Piła do drewna-1
szt.

Agregat
prądotwórczy-1szt.
Motopompa PO51szt.
Torba ratownictwa
medycznego-1szt.

Agregat
prądotwórczy-1szt.
Motopompa PO51szt.
Torba ratownictwa
medycznego-1szt.
Radiotelefony

OSP
Myszków

Lekki

Lekki

1

1

Będusz

OSP
Myszków
Smudzówka

Lekki

Lekki

ciężki

ciężki

9

5

Motopompa
pływająca-1szt.

Motopompa
pływająca-1szt.

Motopompa PO5-1
szt.

Motopompa PO5-1
szt.

Piła spalinowa do
drewna -1szt.

Piła spalinowa do
drewna -2szt.

Radiotelefony

Radiotelefony

Piła do drewna – 1
szt.

Piła do drewna – 1
szt.

Piła do betonu – 1
szt.

Piła do betonu – 1
szt.

Agregat
prądotwórczy- 1 szt.

Agregat
prądotwórczy- 1
szt.

Motopompa
pływająca- 1 szt.
Motopompa
szlamowa – 1 szt.
Motopompa PO 5 –

Motopompa
pływająca- 1 szt.
Motopompa
szlamowa – 1 szt.
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1 szt.
Radiotelefony
Torba ratownictwa
medycznego
Radiotelefony

Motopompa PO 5 –
1 szt.
Radiotelefony
Torba ratownictwa
medycznego
Radiotelefony

Tabela 52 Ilość i rodzaj sprzętu posiadanego przez OSP.

Jednostki z terenu naszego miasta w roku 2018 wzięły udział w 395interwencjach na terenie
gminy i poza nią, natomiast w roku 2019 w 377.
W roku 2019 Gmina Myszków dofinansowała zakup lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego marki Opel dla OSP Mrzygłódka :
Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 209.961,00 zł. z czego:
- dofinansowanie z budżetu miasta - 140000,00 zł
- dofinansowanie z MSW- 35 000,00 zł.
- dofinansowanie z WFOŚiGW- 34961,00 zł.

XIV. Rada Miasta.
Rada Miasta w Myszkowie
Kadencja 2018 – 2023 (od 22.11.2018r.- I sesja)
W 2019 r. odbyło się 18 posiedzeń sesji Rady Miasta w Myszkowie.
Komisje Rady odbyły łącznie 47 posiedzeń, z czego:
1) Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta – 11 posiedzeń,
2) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 10 posiedzeń,
3) Komisja Rewizyjna – 5 posiedzeń,
4) Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku w Mieście–10 posiedzeń,
5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji– 4 posiedzenia,
6) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej – 7 posiedzeń.
Realizacja uchwał Rady Miasta.
W roku 2019 Rada Miasta w Myszkowie podjęła 108 uchwał:
-69 uchwał zostało objętych nadzorem Wojewody Śląskiego,
-39 uchwał przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
-27 uchwał zostało opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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W 2019 r. Wojewoda wszczął 3 postępowania nadzorcze wobec uchwał podjętych przez Radę
Miasta w Myszkowie. Stwierdzono nieważność 2 uchwał.
Regionalna Izba Obrachunkowa w 2019 r. nie wszczęła żadnego postępowania.
Stosownie do art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym burmistrz
miasta jest organem wykonawczym gminy, do którego zadań należy min. wykonywanie
uchwał organu uchwałodawczego, którym jest Rada Miasta.
Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miasta w 2019 r. oraz informacja o wykonaniu uchwał
jest zawarta w Załączniku nr 1 do niniejszego Raportu.
Młodzieżowa Rada Miasta
Młodzieżowa Rada Miasta Myszkowa została powołana do życia uchwałą Nr XXIII/186/16
Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1 września 2016 r. Powstała jako organ konsultacyjny
Rady Miasta. Koordynatorem MRM została wybrana radna Beata Pochodnia, która od
początku organizuje, wspomaga i wspiera pracę młodych radnych oraz pokazuje na czym
polega praca w samorządzie.
Główny cel powołania MRM to zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodzieży
w sprawy publiczne na poziomie lokalnym. Dzięki temu młodzi ludzie mogą rozwijać
najważniejsze umiejętności obywatelskie, zyskać przekonanie, że lokalne sprawy publiczne są
ważne i godne ich uwagi, a oni sami mogą realnie wpływać na działania organów miasta
w sprawy, które dotyczą rzeczy dla nich istotnych, a także inicjować projekty będące
w sferze ich potrzeb.
W skład MRM obecnej IV kadencji 2019/2020 wchodzi 12 młodych radnych, którzy są
przedstawicielami szkół podstawowych i szkół średnich ( 2019 r. obejmował również
kadencję III, która liczyła 9 radnych).
W roku 2019 radni III i IV kadencji Młodzieżowej Rady Miasta odbyli łącznie 6 posiedzeń
( III kadencja-4 posiedzenia, IV kadencja-2 posiedzenia).
Młodzieżowa Rada Miasta działa na rzecz swoich rówieśników poprzez współorganizowanie
imprez sportowo – kulturalnych, konkursów, zbiórek charytatywnych.
Akcje organizowane przez MRM III kadencji to:
-konkurs wiedzy o samorządzie i UE,
-świąteczna paczka dla potrzebujących młodych ludzi,
-współpraca z salonami fryzjerskim i przekazywanie włosów na peruki dla dzieci z chorobami
onkologicznymi,
-udział w kapitule „Promotora”,
-udział w konsultacjach dot. Rewitalizacji centrum miasta.
Akcje organizowane przez MRM IV kadencji to:
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-udział w wymianie młodzieży i prezentacja myszkowskiej rady " młodzi w samorządzie",
-świąteczna paczka dla potrzebujących młodych ludzi,
-współpraca z salonami fryzjerskim i przekazywanie włosów na peruki dla dzieci z chorobami
onkologicznym,
-dyskusje nt. ekologii,
-nagranie piosenki Eko-Song,
-organizacja Forum Młodzieży - przełożona z uwagi na wirus.

XV. Podsumowanie
Raporty o stanie gminy składane co rok przez włodarzy gmin są podsumowaniem działań
samorządu i narzędziem do weryfikacji zrealizowanych zadań. Podsumowania skłaniają do
refleksji i są wartościową nauką, dzięki której możemy stwierdzić czy podążamy we
właściwym kierunku.
Rok 2019 zamknęliśmy następującymi parametrami: wypracowana została nadwyżka
budżetowa w wysokości ponad 980 000,00 zł, powstała także nadwyżka operacyjna, która
wyniosła przeszło 12 400 000zł.
Podpisanych zostało 29 umów na realizację zadań ich wartość to prawie 40 000 000 zł netto.
Z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ulic Klonowej i Sadowej oraz ulicy Szpitalnej
miasto otrzymało ponad 4 000 000 zł dofinansowania. Środki pomocowe w postaci dotacji na
realizację zadań miasta wyniosły w ubiegłym roku 8 794 078,60 zł. W wyniku działań władz
miasto w 2019 roku wzbogaciło się o 749 mb. dróg o nawierzchni bitumicznej i 870 mb. sieci
wodociągowej.
Jednym z priorytetów jest dla władz miasta poprawa jakości środowiska a w szczególności
powietrza jakim oddychają mieszkańcy. W roku 2019 zostało zabudowanych 431 instalacji
solarnych i 209 instalacji fotowoltaicznych. Mieszkańcy dzięki dotacjom z budżetu miasta
wymienili 88 starych pieców opalanych węglem na ekologiczne źródła ciepła to jest 74 piece
gazowe, 9 kotłów zasilanych pelletem, 4 gruntowe pompy ciepła i 1 instalacja w postaci
paneli na podczerwień. Łączna wysokość tych dotacji wyniosła 357 000 zł. Dofinansowano
kwotą 39 000 zł usunięcie ponad 52 ton azbestu zalegającego na dachach domów w naszym
mieście.
Miasto realizuje wszystkie obowiązki wynikające z przepisów dotyczących utrzymania
czystości i porządku. Wprowadzona kilka lat temu zmiana zakresu usług oczyszczania miasta
spowodowała, że tereny miejskie (drogi, chodniki, parkingi) są oczyszczane nie tylko
w sezonie wiosennym i letnim ale również jesienią i zimą kiedy nie ma potrzeby odśnieżania
a pogoda sprzyja sprzątaniu. Ciągłej poprawie ulega wizerunek miasta. Wpływ na to ma
regularna wymiana urządzeń małej infrastruktury miejskiej: koszy, ławek, wiat
przystankowych i tzw. ”witaczy”. Nowe urządzenia są estetyczne, bardziej trwałe i tworzą
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jednolity wizerunek naszego miasta. Należy stwierdzić, że pomimo ogromnych problemów,
których przysporzyła władzom miasta firma odbierająca odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości a także dynamicznie zmieniający się rynek „ śmieciowy” w całym kraju,
potrafiliśmy zapewnić ciągłość odbioru odpadów od naszych mieszkańców.
Władze miasta dużą wagę przywiązują do edukacji i działań prospołecznych. W roku 2019
zrealizowano kolejne projekty w ramach Budżetu Partycypacyjnego, takie działania stanowią
zachętę dla mieszkańców do aktywnego włączania się w życie miasta i tworzenia
społeczeństwa obywatelskiego. Wzorem lat ubiegłych, w ramach konkursów ofert, środki
finansowe zostały przekazane klubom sportowym, stowarzyszeniom i organizacjom
pozarządowym na organizację imprez sportowych i kulturalnych oraz na promowanie
zdrowego trybu życia. Co roku poszerza się oferta wydarzeń organizowanych w mieście po to
by na miejscu zapewnić mieszkańcom szeroką ofertę imprez kulturalnych, sportowych
i rekreacyjnych skierowanych do wszystkich grup odbiorców. O ogromnym zainteresowaniu
tymi wydarzeniami świadczy zwiększająca się z roku na rok liczba uczestników.
Niestety dane demograficzne za ostatnie lata pokazują, że od roku 2011systematycznie spada
liczba mieszkańców naszego miasta. W roku 2018 Myszków zamieszkiwały 30 743osoby,
natomiast na 31 grudnia 2019 r. było to 30 480 osób. W księgach stanu cywilnego na koniec
roku 2018 odnotowano 396 zgonów i 294 nowe urodzenia, natomiast na koniec roku 2019
było to 383 zgony i 255 nowych urodzeń. Jak z powyższego wynika, pomimo kilkuletniego
funkcjonowania rządowych programów prorodzinnych, w Myszkowie odnotowujemy ujemny
przyrost naturalny. Za to od kilku lat wzrasta w mieście liczba cudzoziemców, w roku 2018
zameldowanych było 87 obcokrajowców, natomiast na 31 grudnia 2019 roku było ich już
322 co stanowi wzrost o 370%. Największy odsetek wśród nich stanowią obywatele Ukrainy.
Szanowni Państwo wspólnie tworzymy naszą gminę, a Samorząd Terytorialny, który w tym
roku obchodzi 30-lecie swojego istnienia, to trwały element lokalnej demokracji. Razem
odnosimy sukcesy, ale porażki są także nieodłączną częścią kreatywnego działania i to one
powinny nas motywować do dalszej pracy. Uważam, że możemy być dumni z tego w jaki
sposób nasze miasto rozwinęło się na przestrzeni tych 30 lat. Jest to dowód na to, ze pojęcie
wspólnoty nie jest nam obce. Zbiorowa odpowiedzialność wspólnoty samorządowej jest
motorem do dalszej pracy nad kolejnymi przedsięwzięciami.

Burmistrz Miasta Myszkowa
Włodzimierz Żak
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Załącznik nr. 1
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA UCHWAŁ ZA 2019r.

Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej
Lp Numer
uchwały

Data
podjęcia

Uchwała w sprawie

Sposób wykonania

1.

09.05.2019

w sprawie zmiany uchwały Rady
Miasta w Myszkowie Nr
XXIII/181/16 z dnia 1 września
2016 r. w sprawie przyjęcia na
terenie Gminy Myszków programu
dla rodzin wielodzietnych pn.:
”Nasza Duża Rodzina”

Uchwała weszła w
życie w terminie 14 dni
od daty ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym
Woj. Śląskiego

VII/52/19

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Lp

Numer
Uchwały

Data
podjęcia

Uchwała w sprawie

Sposób wykonania

1.

VI/47/19

04 .04.2019

W sprawie zmiany uchwały nr
XXXII/287/13 Rady Miasta w
Myszkowie z dnia 29 sierpnia 2013
roku w sprawie ustalenia cen
biletów za przejazdy środkami
lokalnego transportu zbiorowego,
wysokości opłat dodatkowych oraz
uprawnień do ulgowych i
bezpłatnych przejazdów w
komunikacji miejskiej na terenie
gminy Myszków

Uchwała obowiązuje i
jest realizowana.

2

VII/58/19

09 .05. 2019 W sprawie przyjęcia „Programu
Usuwania Azbestu z terenu Gminy
Myszków”

Uchwała obowiązuje.
Program został złożony
do WFOŚiGW
w Katowicach wraz z
wnioskiem o dotacje
do usuwania azbestu na
2019 rok.
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3.

VII/59/19

09 .05 2019

W sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej do
wymiany starych źródeł ciepła na
nowe proekologiczne na terenie
Miasta Myszkowa

Uchwała obowiązuje i
jest realizowana.

4.

X/65/19

24.06. 2019

W sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała ustalała
wysokość stawki
zagospodarowanie
odpadami
komunalnymi
wyliczoną w oparciu o
wybór
najkorzystniejszej
oferty z postępowania
przetargowego na
Odbiór i
zagospodarowanie
odpadów. Uchwała
straciła moc wejściem
w życie Uchwały nr
XV/80/19 z dnia 22
sierpnia 2019 roku.

5.

XI/76/19

27.06. 2019

W sprawie zmiany uchwały Nr
XXXII/287/13 Rady Miasta w
Myszkowie z dnia 29 sierpnia
2013r.w sprawie ustalenia cen

Uchwała obowiązuje i
jest realizowana.

biletów za przejazdy środkami
lokalnego transportu zbiorowego,
wysokości opłat dodatkowych oraz
uprawnień do ulgowych i
bezpłatnych przejazdów w
komunikacji miejskiej na terenie
Gminy Myszków
6.

XII/77/19

02 .07. 2019 W sprawie zmiany Uchwały Nr
X/65/19 z dnia 24 czerwca 2019
roku w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty zagospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz

Zmianie uległ zapis
dotyczący wejścia w
życie uchwały, uchwała
nie obowiązuje, gdyż
uchwała zmieniana
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22 .08 2019

ustalenia stawki tej opłaty

utraciła moc.

W sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała ustala
wysokość stawki za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
wyliczoną w oparciu o
wybór
najkorzystniejszej
oferty z postępowania
przetargowego na
odbiór i
zagospodarowanie
odpadów komunalnych,
po drugim
rozstrzygnięciu
odwołania
Wykonawców w
Krajowej Izbie
Odwoławczej. Uchwała
obowiązuje.

7.

XV/80/19

8.

XVIII/106/1 21.11.2019
9

W sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia
międzygminnego

Porozumienie nie jest
realizowane.

9.

XX/122/19

W sprawie zawarcia porozumienia
pomiędzy Gminą Myszków a
Gminą Siewierz w zakresie
organizacji publicznego transportu
zbiorowego na linii
komunikacyjnej nr 2 w ramach
gminnych przewozów pasażerskich

Uchwała obowiązuje i
jest realizowana.

30.12. 2019
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Wydziału Nieruchomości i Urbanistyki

Uchwała w sprawie

07.02.2019

W sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków
własności nieruchomości położonej w Myszkowie wykonana
(obręb Myszków)

07.02.2019

2.

W sprawie warunków udzielenia bonifikaty o
dopłaty jednorazowej za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności
gruntów oraz ustalenie stawki procentowej

wykonana

3.

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
(obręb Myszków)

wykonana

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym ( obręb
Myszków)

wykonana

07.03.2019

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości na rzecz Gminy Myszków

wykonana

w trakcie
wykonania

1.

Numer
uchwały

Sposób
wykonania

Data
podjęcia

Lp

IV/20/19

IV/21/19

IV/22/19

07.02.2019

IV/23/19

07.02.2019

4.

5.

V/36/19

6.

V/37/19

07.03.2019

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Myszków położonej w Myszkowie (obręb
Myszków)

7.

V/38/19

07.03.2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

wykonana

8.

VI/42/19

04.04.2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów
dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami

wykonana

9.

VI/43/19

04.04.2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów
dzierżawy w trybie bezprzetargowym

wykonana

w trakcie
wykonania
wykonana

VI/44/19

04.04.2019

W sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków
własności nieruchomości położonych w
Myszkowie (obręb Myszków i obręb Nowa Wieś)

VII/53/19

09.05.2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy

10.

11.
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dzierżawy w trybie bezprzetargowym
12.

13.

VII/54/19

VII/55/19

09.05.2019

09.05.2019

16.

XVIII/104/
19

03.10.2019

W sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków
w trakcie
własności nieruchomości położonej w Myszkowie
wykonana
(obręb Myszków)

21.11.2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi
dzierżawcami

wykonana

30.12.2019

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Myszków położonej w Myszkowie (obręb
Myszków)

w trakcie
wykonania

30.12.2019

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Myszków położonej w Myszkowie (obręb
Myszków)

w trakcie
wykonania

17.
XX/113/19

18.
XX/114/19

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z
wykonana
dotychczasowymdzierżawcąkolejnejumowydzierż
awynieruchomościstanowiącejzasóbnieruchomośc
iGminyMyszków na czas oznaczony do trzech lat

27.06.2019

15.
XVII/93/19

wykonana

W sprawie nabycia na rzecz Gminy Myszków
własności nieruchomości położonej w
Myszkowie (obręb Myszków)

14.
XI/72/19

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi
dzierżawcami

wykonana

Budżet Partycypacyjny
Lp

1.

Uchwała w sprawie

Sposób
wykonania

Numer

Data

uchwały

podjęcia

VI/49/19

04.04.2019 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
zrealizowana
społecznych z mieszkańcami Miasta Myszkowa w
sprawie Budżetu Partycypacyjnego w mieście
Myszków na 2020 r.
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Wydział Finansowo –Budżetowy
Uchwała w sprawie

Sposób
wykonania

21.01.2019

Uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Myszków na lata
2019-2031

zrealizowano

III/16/19

21.01.2019

Uchwalenia budżetu miasta Myszkowa
na 2019 rok

3.

IV/18/19

07.02.2019

Zmian w budżecie na 2019 rok

zrealizowano

4.

V/30/19

07.03.2019

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Myszków na lata
2019-2031

zrealizowano

5.

V/31/19

07.03.2019

Zmian w budżecie na 2019 rok

zrealizowano

6.

VI/41/19

04.04.2019

Zmian w budżecie na 2019 rok

zrealizowano

7.

VII/51/19

09.05.2019

Zmian w budżecie na 2019 rok

zrealizowano

8.

XI/69/19

27.06.2019

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Myszków na lata
2019-2031

zrealizowano

9.

XI/70/19

27.06.2019

Zmian w budżecie na 2019 rok

zrealizowano

10.

XV/81/19

22.08.2019

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Myszków na lata
2019-2031

zrealizowano

11.

XV/82/19

22.08.2019

Zmian w budżecie na 2019 rok

zrealizowano

12.

XVI/83/19

29.08.2019

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Myszków na lata
2019-2031

zrealizowano

13.

XVI/84/19

29.08.2019

Zmian w budżecie na 2019 rok

zrealizowano

14.

XVII/91/19

03.10.2019

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Myszków na lata
2019-2031

zrealizowano

15.

XVII/92/19

03.10.2019

Zmian w budżecie na 2019 rok

zrealizowano

Lp.

Numer

Data

uchwały

podjęcia

1.

III/15/19

2.

zrealizowano
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16.

XVIII/100/19

21.11.2019

17.

XVIII/101/19

18.

XVIII/102/19

21.11.2019

Określenia wysokości stawek podatku od zrealizowano
nieruchomości

19.

XIX/108/19

10.12.2019

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Myszków na lata
2019-2031

zrealizowano

20.

XIX/109/19

10.12.2019

Zmian w budżecie na 2019 rok

zrealizowano

21.

XX/111/19

30.12.2019

Uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Myszków na lata
2020-2032

zrealizowano

22.

XX/112/19

30.12.2019

Uchwalenia budżetu Miasta Myszkowa
na 2020r.

zrealizowano

23.

XX/12019

30.12.2019

Zmian w budżecie na 2019 rok

zrealizowano

24.

XX/121/19

30.12.2019

Ustalenia wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2019

zrealizowano

21.11.2019

Zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Myszków na lata
2019-2031

zrealizowano

Zmian w budżecie na 2019 rok

zrealizowano

Biuro Rady Miasta
Lp.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Uchwała w sprawie:

Sposób wykonania

1.

III/17/19

21.01.2019

Wyboru przedstawiciela do składu
Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

dokonano wyboru radnej p.
Elżbiety Doroszuk

2.

IV/25/19

7.02.2019

Rozpatrzenia skargi złożonej na
Dyrektora Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Myszkowie

skarga uznana za
bezzasadną

3.

IV/27/19

7.02.2019

Zmiany uchwały Nr I/5/18 Rad y
Miasta w Myszkowie z dnia 22
listopada w sprawie powołania

zmiana składu komisji
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członków oraz wyboru
Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w
Myszkowie
4.

7.02.2019
IV/28/19

Zmiany uchwały Nr I/3/18 Rady
Miasta w Myszkowie z dnia 22
listopada 2018r. w sprawie
powołania komisji stałych Rady
Miasta w Myszkowie oraz ustalenia
ich składu osobowego

zmiana składów komisji

5.

IV/29/19

6.

VII/64/19

9.05.2019.

Zmiany uchwały Nr I/6/18 Rady
zmiana składu komisji
Miasta w Myszkowie z dnia 22
listopada 2018r. w sprawie
powołania członków oraz wyboru
Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta w Myszkowie

7.

XI/66/19

27.06.2019

Wotum zaufania dla Burmistrza
Miasta Myszkowa

nie udzielono wotum

8.

XI/67/19

27.06.2019

Zatwierdzenie sprawozdania
finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania
budżetu Miasta Myszkowa za 2018
rok

zatwierdzono
sprawozdanie

27.06.2019

Nie udzielenia Burmistrzowi Miasta nie udzielono absolutorium
Myszkowa absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok

9.
XI/68/19

7.02.2019

Zmiany uchwały Nr I/6/18 Rady
zmiana składu komisji
Miasta w Myszkowie z dnia 22
listopada 2018r. w sprawie
powołania członków oraz wyboru
Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta w Myszkowie
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10.

27.06.2019

Zmiany uchwały Nr XXIII/186/16
zrealizowano
Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1
września 2016r.w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miasta
Myszkowa

27.06.2019r.

Powołania zespołu ds.
zaopiniowania kandydatów na
ławników

zrealizowano

Rozpatrzenia skargi złożonej na
Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Myszkowie

uznano za bezzasadną

XI/73/19

11. XI/74/19

12.

XIII/78/19 24.07.2019r.

13

29.08.2019

Zasięgnięcia od Komendanta
zrealizowano
Wojewódzkiego Policji informacji o
kandydatach na ławników

3.10.2019

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wybrano ławników do SR
ławników do Sądów Powszechnych w Myszkowie
na kadencję 2020-2023

XVI/85/19

14.
XVII/90/1
9
15.

XX/115/1
9

30.12.2019

Przyjęcia planów komisji Rady
Miasta w Myszkowie na 2020r.

zrealizowano

16.

XX/116/1
9

30.12.2019

Zatwierdzenia planu pracy Rady
Miasta w Myszkowie na 2020 rok

zrealizowano
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Miejski Zarząd Ekonomiczno- Administracyjny Szkól i Przedszkoli

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Numer
uchwały

V/34/19

V/35/19

VI/45/19

VII/57/19

VII/56/19

Data
podjęcia

Uchwała w sprawie

Sposób
wykonania

07.03.2019

W sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Ponadgimnazjalnej Szkoły
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w
Myszkowie w Szkołę Specjalną
Przysposabiającą do Pracy w Myszkowie

zrealizowano

07.03.2019

W sprawie ustalenia projektu planu sieci
publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Myszków oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

zrealizowano

04.04.2019

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/168/16
Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 czerwca
2016r. w sprawie rozliczania tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym, obowiązkowym wymiarze
godzin oraz określenia tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
niektórych stanowisk nauczycieli
zatrudnionych w szkołach podstawowych,
gimnazjach i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest gmina Myszków .

zrealizowano

09.05.2019

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Myszków oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych,
od dnia 1 września 2019 roku

zrealizowano

09.05.2019

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/194/16 z
dnia 6 października 2016r. w sprawie
wskazania jednostek organizacyjnych Gminy
Myszków obsługiwanych przez Miejski Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i
Przedszkoli oraz zakresu prowadzonej obsługi

zrealizowano

122

20.08.2019

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/390/14 w
sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I
Stopnia w Myszkowie i nadania jej statutu

zrealizowano

29.08.2019

W sprawie zmiany do załącznika do Uchwały
Nr XLIV/350/18 Rady Miasta w Myszkowie z
dnia 1 marca 2018r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XLII/333/18 Rady Miasta w
Myszkowie z dnia 12 stycznia 2018r. w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli
funkcjonujących na terenie gminy Myszków, a
także trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania

zrealizowano

03.10.2019

W sprawie wprowadzania zmian w Uchwale Nr
XXXVIII/300/17 Rady Miasta w Myszkowie z
dnia 5 października 2017r. w sprawie przyjęcia
regulaminu wynagradzania nauczycieli
zrealizowano
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina
Myszków

9.

XVIII/107
21.11.2019
/19

W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr
XXXVIII/300/17 Rady Miasta w Myszkowie z
dnia 5 października 2017r. w sprawie przyjęcia
regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
zrealizowano
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina
Myszków.

10.

XIX/110/
19

6.

7.

8.

XIV/79/1
9

XVI/86/1
9

XVII/95/1
9

10.12.2019

W sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w gminie Myszków na rok szkolny
2019/2020

zrealizowano
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Straż Miejska
Lp Numer

Data

Uchwała w sprawie

Sposób
wykonania

uchwały

podjęcia

1.

V/39/19

07.03.2019

W sprawie przyjęcia programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Myszków na rok 2019

zrealizowano

2.

VI/46/19

4.04.2019

W sprawie zmiany uchwały Rady Miasta
Myszkowa nr XVIII/152/08 z dnia
26.03.2008r w sprawie ustalenia stref płatnego
parkowania, wysokości i sposobu pobierania
opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach gminnych w
strefach płatnego parkowania na obszarze
miasta Myszkowa

zrealizowano

Wydział Organizacyjny i Nadzoru Prawnego
Lp

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Uchwała w sprawie

Sposób
wykonania

1.

VI/50/19

4.04.2019

W sprawie przyjęcia apelu do Rządu RP o
podjęcie skutecznych działań wpływających na
poprawę jakości powietrza w Polsce

zrealizowano

2.

VII/62/19

9.05.2019

W sprawie przekazania środków finansowych
dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie

zrealizowano

3.

XI/72/19

27.06.2019

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Miasta Częstochowa na realizację
zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w
zakresie organizacji i prowadzenia izb
wytrzeźwień

zrealizowano

4.

XVI/89/19

29.08.2019

W sprawie przekazania środków finansowych
dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie

zrealizowano

5.

XVII/98/1
9

3.10.2019

W sprawie odwołania Skarbnika Miasta
Myszkowa

zrealizowano
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6.

XVII/99/1
9

3.10.2019

W sprawie powołania Skarbnika Miasta
Myszkowa

zrealizowano

Wydział Rozwoju Miasta
Lp

Uchwała w sprawie

Sposób

Numer

Data

uchwały

podjęcia

wykonania

07.02.2019 W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie d
realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego
dofinansowanie w ramach programu
priorytetowego GEPARD II transport
niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju
elektromobilności w postaci „ Upoważnienia dla
organu wykonawczego jednostki samorządu
terytorialnego do złożenia wniosku o
dofinansowanie w ramach ogłoszenia konkursu z
wyszczególnieniem wnioskowanych form/ formy
dofinansowania „

zrealizowano

1.
IV/26/19

2.

V/40/19

7.03.2019

W sprawie ustanowienia gminnego programu
osłonowego dla Miasta Myszkowa na lata 20192023

w trakcie
realizacji

3.

VI/47/19

9.05.2019

W sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej do wymiany stałych źródeł ciepła na
nowe proekologiczne na terenie Miasta
Myszkowa

w trakcie
realizacji

4.

XVI/88/19

29.08.2019 W sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego

5.

XVII/94/1
9

3.10.2019

W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie
przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie
Związek Gmin i Powiatów Subregionu
Północnego Województwa Śląskiego

w trakcie
realizacji
zrealizowano
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Wydział Infrastruktury i Inwestycji Miejskich
Uchwała w sprawie

Sposób
wykonania

Lp. Numer
uchwały

Data
podjęcia

1.

VII/60/19

09.05.2019 Udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta
Myszkowa na 2019r dla Powiatu Myszkowskiego
na dofinansowanie analiz próbek ścieków
oczyszczonych oraz próbek wody oczyszczonej

zrealizowano

2.

VII/61/19

09.05.2019 Udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta
Myszkowa na 2019r. dla Powiatu
Myszkowskiego na dofinansowanie kosztów
czyszczenia separatorów

zrealizowano

Referat Promocji Kultury i Sportu Miasta
Lp. Numer
uchwały

Data podjęcia

Uchwała w sprawie

Sposób wykonania

1.

21.11.2019

W sprawie Programu współpracy
Gminy Myszków z organizacjami
pozarządowymi na 2020r

zrealizowano

XVIII/103/19

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Lp. Numer
uchwały

Data
podjęcia

Uchwała w sprawie

Sposób
wykonania

1

IV/19/19

7.02.2019

W sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem Posiłek w szkole lub w
domu na lata 2019-2013

w trakcie
realizacji

1.

VII/63/19

9.05.2019

W sprawie podjęcia Gminnego Programu
wspierania rodziny dla Myszkowa na lata 201921

w trakcie
realizacji

2.

XI/87/19

29.08.2019 W sprawie uchwalenia zmiany do Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla

zrealizowano
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Miasta Myszkowa na2019r
3.

XVII/96/19 3.10.2019

W sprawie uchwalenia zmiany Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta
Myszkowa na 2019r

zrealizowano

4.

XX/117/19

30.12.2019 W sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta Myszkowa na 2020r

w trakcie
realizacji

5.

XX/118/19

30.12.2019 W sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Myszkowa na 2020r

w trakcie
realizacji

6.

XX/119/19

30.12.2019 W sprawie zasad zwrotu wydatków na
świadczenia z pomocy społecznej

w trakcie
realizacji

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lp. Numer
uchwały

Data
podjęcia

Uchwała w sprawie

Sposób
realizacji

1.

4.04.2019

W sprawie zmiany Uchwały Nr
XL/352/10 Rady Miasta w Myszkowie z
dnia 31.03.2010r w sprawie przyjęcia
wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy oraz
ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasoby gminy

w trakcie
realizacji

VII/47/19
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