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1. Wstęp
Niniejszy Raport o stanie Gminy Cieszyn stanowi szeroki zakres informacji o działalności Burmistrza Miasta Cieszyna
w 2018 roku, który realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Jest to
dokument opisujący sytuację Gminy Cieszyn pod względem między innymi zarządzania gminą, gospodarki, ładu
przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody, spraw społecznych, bezpieczeństwa, a także związanych z kulturą,
sportem i oświatą. W opracowaniu zostały uwzględnione informacje z poszczególnych komórek organizacyjnych
Urzędu Miejskiego w Cieszynie, miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek miejskich, które
realizują różnego rodzaju zadania, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej.
Informacje zgromadzone w Raporcie mogą służyć mieszkańcom Gminy Cieszyn do zwiększenia wiedzy na temat
działalności Burmistrza Miasta Cieszyna oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego w Gminie Cieszyn w 2018
roku.
Ze względu na zakres raportu o stanie gminy określony w przepisach ustrojowych dotyczących samorządu gminnego
raport ten nie obejmuje zadań realizowanych w Mieście Cieszynie przez władze innych jednostek samorządu
terytorialnego (Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, Zarząd Województwa Śląskiego) oraz instytucje publiczne, podmioty
gospodarcze, czy organizacje pozarządowe, za wyjątkiem działań realizowanych w ramach współpracy (na podstawie
zawartych umów, porozumień, itp.).
Wiele zadań wykonywanych przez Burmistrza Miasta uwzględnionych w niniejszym raporcie opisanych zostało szerzej
w odrębnych opracowaniach dotyczących 2018 roku, między innymi w: sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta
Cieszyna, informacji o stanie mienia, sprawozdaniach z realizacji programów społecznych i innych, informacjach
i analizach przekazywanych Radzie Miejskiej, a także w comiesięcznych sprawozdania Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie między sesjami oraz sprawozdaniach z wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna.
Opracowania te zawierają szersze ujęcie problematyki poruszonej w raporcie, stąd stanowią jego uzupełnienie.
Materiały te dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cieszyn pod adresem: www.bip.um.cieszyn.pl.

2. Informacje ogólne o raporcie o stanie gminy
Podstawą przygotowania Raportu o stanie Gminy Cieszyn są przepisy art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506), zgodnie z którymi Burmistrz Miasta Cieszyna
zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miejskiej Cieszyna raport obejmujący podsumowanie
działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady
Miejskiej Cieszyna oraz budżetu obywatelskiego.
Prace na raportem były realizowane na podstawie § 34 ust. 1 uchwały Nr XLIX/530/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia
25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2018 r., poz. 6827).

3. Ogólna charakterystyka gminy
3.1. Informacje o mieście
Cieszyn jest gminą miejską o pow. 28,6 km 2, liczącą ok. 34,1 tys. mieszkańców (osób zameldowanych na pobyt stały),
położoną po wschodniej stronie rzeki Olzy, która stanowi granicę administracyjną pomiędzy Rzeczpospolitą Polską
i Republiką Czeską. Jest siedzibą władz powiatu cieszyńskiego, w związku z tym pełni funkcje głównego ośrodka
administracyjnego dla okolicznych gmin. W mieście zlokalizowane są wszystkie instytucje i urzędy obejmujące swym
działaniem obszar powiatu, tj. Starostwo Powiatowe, Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Powiatowa Policji, Szpital Śląski,
Prokuratura Rejonowa i Sąd Rejonowy i inne.
Miejskie jednostki organizacyjne Gminy Cieszyn, instytucje kultury i spółki gminne:
1.

Miejskie jednostki organizacyjne:
1) Dom Spokojnej Starości,
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
3) Miejski Zarząd Dróg,
4) Straż Miejska,
5) Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
6) Żłobki Miejskie,
7) Centrum Usług Wspólnych,
8) Przedszkola:
a) Przedszkole Nr 1,

Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2018 rok
4

b) Przedszkole Nr 2 – Integracyjne,
c) Przedszkole Nr 4 im. Marii Konopnickiej,
d) Przedszkole Nr 7,
e) Przedszkole Nr 8,
f) Przedszkole Nr 9,
g) Przedszkole Nr 16,
h) Przedszkole Nr 17,
i) Przedszkole Nr 18,
j) Przedszkole Nr 19,
k) Przedszkole Nr 20,
9) Szkoły podstawowe:
a) Szkoła Podstawowa Nr 1,
b) Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi,
c) Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka,
d) Szkoła Podstawowa Nr 4,
e) Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,
f) Szkoła Podstawowa Nr 6,
g) Szkoła Podstawowa Nr 7,
2.

Instytucje kultury:
1) Biblioteka Miejska,
2) Książnica Cieszyńska,
3) Teatr im. Adama Mickiewicza,
4) Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy",
5) Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej,
6) Zamek Cieszyn.

3.

Spółki gminne:
1) Zakład Budynków Miejskich Sp. z o. o.,
2) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

W okresie objętym Raportem o stanie Gminy Cieszyn za 2018 r. funkcje burmistrza miasta pełnili:
• Ryszard Macura – w okresie od 8 grudnia 2014 roku do 22 listopada 2018 r.
• Gabriela Staszkiewicz – w okresie od 22 listopada 2018 r.

3.2. Dane demograficzne
Mieszkańcy Cieszyna w 2018 r. (osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy)
• liczba mieszkańców na początku roku:
• liczba mieszkańców na koniec roku:
• ubytek liczby mieszkańców w 2018 r.:

34 331
33 869
462

Osoby zameldowane w 2018 r. na pobyt stały i czasowy
• liczba osób zameldowanych na pobyt stały:
• liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy:

32 130
1 969

Mieszkańcy Cieszyna w roku 1990 oraz latach 2008 - 2018

Kobiety Mieszkańcy

Lata
1990

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

35489

36323

36336

36472

36390

36294

36057

35785

35162

34804

34331

33869

18925

19513

19577

19711

19668

19546

19354

19124

18789

18566

18323

18077
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Mężczyźni

Lata
1990

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

16564

16810

16759

16761

16722 167201 16703
348

16661

16373

16238

16008

15792

Rozkład płci mieszkańców ogółem w 2018 r.
• liczba kobiet:
• liczba mężczyzn:

18 076
15 793

Mieszkańcy a wiek produkcyjny w 2018 r.
• liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej):
• liczba mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej):
•
•

liczba kobiet w wieku produkcyjnym (18-60 lat ):
liczba mężczyzn w wieku produkcyjnym (18-65):

•
•

liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym (61 lat i więcej):
liczba mężczyzn w wieku poprodukcyjnym (66 lat i więcej):

2 830 (8,36%)
3 098 (9,15%)
9 658 (28,52%)
10 222 (30,17%)
5 588 (16,50%)
2 473 (7,30%)

Urodzenia i zgony mieszkańców Cieszyna w 2018 r.
• urodzenia:
• zgony:
• przyrost naturalny:

312
449
(-)137

Wskaźnik bezrobocia w 2018 r.
• na początku roku:
• na koniec roku:

5,6%
3,3%

Szacowany liczba osób zagrożonych ubóstwem w 2018 r.
• na początku roku:
• na koniec roku:

1 114 osób
852 osób

4. Informacje finansowe
4.1. Budżet gminy
4.1.1. Podstawowe informacje o budżecie gminy
Podstawą prawną gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest uchwała budżetowa. Budżet jednostki
samorządu terytorialnego to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Zawiera
również plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów w oświatowych
jednostkach budżetowych. Zatwierdzany jest w formie uchwały budżetowej przez Radę Miejską, a wykonywany jest
przez Burmistrza Miasta. Uchwała Nr XL/405/17 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Cieszyna na rok 2018 została
podjęta na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się dnia 28 grudnia 2017 roku. Uchwała budżetowa uchwalana jest
zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2019, poz. 869). Ustawa ta reguluje również obowiązek opracowywania wieloletniej prognozy finansowej, która
tworzona jest równolegle z uchwałą budżetową i obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata.
Burmistrz Miasta wykonuje budżet Gminy poprzez jednostki budżetowe, którymi są: Urząd Miejski, Szkoły
Podstawowe Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Przedszkola Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 16, Nr 17, Nr
18, Nr 19, Nr 20, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Centrum Usług Wspólnych, Miejski Zarząd Dróg, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, Żłobki Miejskie, Dom Spokojnej Starości, Straż Miejską. W związku z realizacją przez
w/w jednostki zadań w różnych obszarach działań, w ciągu 2018 roku uchwała budżetowa podlegała wielu zmianom,
które wynikały z np. konieczności dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostek, realizacji nowych zadań,
zmiany terminu realizacji zadań itp. Mając na uwadze powyższe w 2018 roku Rada Miejska podjęła 11 uchwał
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dotyczących zmian w budżecie Miasta, z kolei Burmistrz Miasta skorzystał z upoważnienia wydając 30 zarządzeń
zmieniających budżet.

4.1.2. Informacje o budżecie Miasta Cieszyna 2018 roku
W 2018 roku dochody po zmianach wynosiły 168.306.323,19 zł i zostały wykonane w wysokości 165.351.447,46 zł, co
stanowi 98,2%, z kolei planowane wydatki po zmianach to kwota 179.783.438,63 zł, z czego wykonano 161.494.000,62
zł, co stanowi 89,8%. Rok 2018 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3.857.446,84 zł w stosunku do
planowanego deficytu budżetowego w wysokości 11.477.115,44 zł.
Szczegółowe informacje przedstawione są w poniższym zestawieniu:
A. Stan finansów gminy – podstawowe wskaźniki
1)
2)
3)
4)

udział dochodów własnych w dochodach ogółem
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
zadłużenie ogółem
poziom wolnych środków

60,05%
8,05%
41 302 133,00 zł
6 597 917,24 zł

B. Wykonanie budżetu gminy – podstawowe wskaźniki





wykonanie dochodów (w tym PIT, PN) i wydatków
wykonanie dochodów
PIT – wykonanie 2018 roku
podatek od nieruchomości (od osób prawnych
i fizycznych) – wykonanie 2018 roku
wykonanie wydatków
wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny
dotacje i inne środki pozyskane spoza budżetu gminy

165 351 447,46 zł
37 780 461,00 zł
25 458 787,92 zł
161 494 000,62 zł
9 548 380,28 zł
2 345 536,80 zł

W 2018 roku ze środków europejskich pozyskano dotacje na następujące zadania:
- Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów
mapowych subregionu południowego województwa śląskiego

315 180,58

- Warto umieć więcej

345 353,84

- Warto umieć więcej 2

302 337,75

- Modernizacja oświetlenia publicznego miasta Cieszyna

59 192,03

- Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja
budynku COK "Dom Narodowy"

99 179,04

- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej
- Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych

760 056,79
14 201,02

- Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji
społecznej

103 643,37

- Erasmus+ - Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne- współpraca szkół

167 278,74

- Czeski Cieszyn. CieszynINEurope

4 406,47
RAZEM

2 170 829,63

Ponadto z innych źródeł pozyskano środki na:
- pokrycie części kosztów udziału nauczyciela w studiach podyplomowych z wiedzy o regionie dotacja z ŚUW
- dofinansowanie zadania „Kampania informacyjno- edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami
na terenie Gminy Cieszyn" – dotacja z WFOŚiGW
- usunięcie azbestu – dotacja z WFOŚiGW

1 300,00
5 367,66
12 068,83
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- nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa - środki z Funduszu Sprawiedliwości

22 873,95

- realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – środki z
Funduszu Pracy

14 855,00

- zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie –
dotacja od Wojewody Śląskiego

46 043,66

- konserwację i odtworzenie stolarki okiennej w Teatrze – dotacja Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

48 918,00

- projekt Beskidy na tak – środki ze Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy

6 660,00

- prowadzenie robót publicznych – środki z Powiatowego Urzędu Pracy

14 640,65

- realizację zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania obszaru w rejonie ul.
Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera” - środki z Fundacji Pracownia Badań i
Innowacji Społecznych Stocznia

1 979,42

RAZEM


174 707,17

dochody z majątku

7 310 010,51 zł

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych

1) wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu

2)

plan po zmianach
wykonanie wydatków majątkowych
procentowe wykonanie
podstawowe inwestycje

24 398 117,91 zł
13 000 943,95 zł
53,29%

Realizacja wydatków majątkowych i dotacji celowych dla instytucji kultury w 2018 roku
Plan wg
Plan po
Dz.
Rozdz.
Nazwa
uchwały
zmianach
budżetowej
1

2

600

3

4

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60014

5

Wykonanie

6:5
%

6

7

6 357 576,16

6 977 951,91

4 969 230,10

71,2

Drogi publiczne powiatowe

910 000,00

1 435 516,50

43 984,80

3,1

Wydatki majątkowe

910 000,00

1 435 516,50

43 984,80

3,1

75 000,00

75 000,00

0,00

0,0

Poprawa spójności układu komunikacyjnego
Cieszyna (Przebudowa ul. Katowickiej DP
2712S w Cieszynie) - pomoc dla Powiatu

400 000,00

400 000,00

5 658,00

1,4

Poprawa spójności układu komunikacyjnego
Cieszyna (Likwidacja zawężenia drogi w rejonie
muru oporowego na ul. Frysztackiej w
Cieszynie)

400 000,00

0,00

0,00

-

35 000,00

35 000,00

0,00

0,0

Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712S w
Cieszynie (zadanie przejęte do realizacji)

0,00

800 000,00

11 316,00

1,4

Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie - zadanie
przejęte do realizacji

0,00

70 000,00

19 999,80

28,6

Oprojektowanie zadania dotyczącego
uporządkowania odprowadzenia wód
deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w
Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do

0,00

15 000,00

0,00

0,0

Poprawa spójności układu komunikacyjnego
Cieszyna (Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i
Bielska)

Poprawa spójności układu komunikacyjnego
Cieszyna (Przebudowa ul. Hażlaskiej w
Cieszynie) - pomoc dla Powiatu
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Bobrówki (pomoc dla Powiatu)

60016

Oprojektowanie zadania dotyczącego
uporządkowania odprowadzenia wód
deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w
Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do
Bobrówki – zadanie przejęte do realizacji

0,00

30 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z
budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej
na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej
w Cieszynie - zadanie przejęte do realizacji

0,00

7 011,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z
budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej
na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej
w Cieszynie - pomoc dla powiatu

0,00

3 505,50

0,00

0,0

Drogi publiczne gminne

2 990 000,00

1 437 329,63

1 164 350,74

81,0

Wydatki majątkowe

2 990 000,00

1 437 329,63

1 164 350,74

81,0

Przebudowa ul. Solnej

600 000,00

600 000,00

590 894,18

98,5

Przebudowa drogi gminnej nr 39001 S ulicy
Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową
mostu nad rzeką Bobrówką

150 000,00

150 000,00

77 047,00

51,4

Przebudowa infrastruktury przystanków
autobusowych w Cieszynie

200 000,00

237 471,51

229 433,08

96,6

Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ul.
Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni
w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej

1 550 000,00

50 000,00

41 969,20

83,9

Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła
komunikacyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy,
ul. Dojazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem
powiązań komunikacyjnych i parkingu, w tym
parkingu wielopoziomowego na ul. Michejdy

200 000,00

200 000,00

44 280,00

22,1

Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S ul.
Mickiewicza, jako alternatywnej drogi
wyłączonej z użytkowania ul. Błogockiej na
odcinku od ul. Aleja Łyska do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego Mickiewicza 8 w
Cieszynie

100 000,00

0,00

0,00

-

Świetlny zaułek – modernizacja infrastruktury i
zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż
uliczki Ludwika Kluckiego na cele działań
społecznych i artystycznych

40 000,00

0,00

0,00

-

0,00

24 858,12

10 098,12

40,6

150 000,00

175 000,00

170 629,16

97,5

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

105 903,00

95 417,25

90,1

Wydatki majątkowe

0,00

105 903,00

95 417,25

90,1

Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu
osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie

0,00

105 903,00

95 417,25

90,1

Pozostała działalność

2 457 576,16

3 999 202,78

3 665 477,31

91,7

Wydatki majątkowe

2 457 576,16

3 999 202,78

3 665 477,31

91,7

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego
w Cieszynie

2 457 576,16

3 999 202,78

3 665 477,31

91,7

Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie
ulicy Schodowej
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego
Zarządu Dróg
60078

60095
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700
70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

430 000,00

2 149 660,00

1 092 256,65

50,8

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

180 000,00

2 042 360,00

1 008 941,39

49,4

Wydatki majątkowe

180 000,00

2 042 360,00

1 008 941,39

49,4

0,00

30 000,00

20 295,00

67,7

Wykupy gruntów i nieruchomości

80 000,00

1 912 360,00

951 520,63

49,8

Zakup urządzeń kanalizacyjnych

100 000,00

100 000,00

37 125,76

37,1

Pozostała działalność

250 000,00

107 300,00

83 315,26

77,6

Wydatki majątkowe

250 000,00

107 300,00

83 315,26

77,6

Modernizacja murów oporowych i historycznych
murów obronnych

100 000,00

35 000,00

13 345,50

38,1

Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu
Przyjaźni

150 000,00

0,00

0

-

0,00

72 300,00

69 969,76

96,8

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

545 000,00

581 900,00

397 771,08

68,4

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

430 000,00

430 000,00

338 043,07

78,6

Wydatki majątkowe

430 000,00

430 000,00

338 043,07

78,6

Podniesienie jakości, dostępności oraz
zwiększenie wykorzystania administracyjnych
zasobów mapowych subregionu południowego
województwa śląskiego

430 000,00

430 000,00

338 043,07

78,6

Cmentarze

0,00

36 900,00

28 751,13

77,9

Wydatki majątkowe

0,00

36 900,00

28 751,13

77,9

Budowa "Grobu Dzieci Utraconych" na
Centralnym Cmentarzu Komunalnym w
Cieszynie

0,00

36 900,00

28 751,13

77,9

Pozostała działalność

115 000,00

115 000,00

30 976,88

26,9

Wydatki majątkowe

115 000,00

115 000,00

30 976,88

26,9

Podniesienie jakości dostępności oraz
zwiększenie wykorzystania administracyjnych
zasobów mapowych subregionu południowego
województwa śląskiego

115 000,00

115 000,00

30 976,88

26,9

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

999 318,32

694 103,32

332 654,73

47,9

Urzędy gmin

999 318,32

694 103,32

332 654,73

47,9

Wydatki majątkowe

999 318,32

694 103,32

332 654,73

47,9

Kompleksowa modernizacja budynku
administracyjnego Kochanowskiego 14

203 318,32

248 318,32

180 575,07

72,7

Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego
Ratusza

220 000,00

220 000,00

3 075,00

1,4

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu
Miejskiego

143 000,00

149 450,00

149 004,66

99,7

Zadania związane z realizacją budżetu
obywatelskiego

400 000,00

43 335,00

0,00

0,0

33 000,00

33 000,00

0,00

0,0

Przebudowa i remont sektora C targowiska rolno
- spożywczego w Cieszynie

70095

Drugie życie toalety 2018 - modernizacja
budynku na Placu Kościelnym w Cieszynie
(budżet obywatelski)
710
71012

71035

71095

750
75023

Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku
Ratusza
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

754
75410

75412

75414

75416

758
75820

79 000,00

678 530,00

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży
Pożarnej

0,00

5 000,00

5 000,00 100,0

Wydatki majątkowe

0,00

5 000,00

5 000,00 100,0

Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego lub operacyjnego dla Komendy
PPSP

0,00

5 000,00

5 000,00 100,0

Ochotnicze straże pożarne

0,00

600 000,00

0,00

0,0

Wydatki majątkowe

0,00

600 000,00

0,00

0,0

Dofinansowanie zakupu samochodu
pożarniczego dla OSP Cieszyn-Pastwiska

0,00

600 000,00

0,00

0,0

Obrona cywilna

19 000,00

13 530,00

13 530,00 100,0

Wydatki majątkowe

19 000,00

13 530,00

13 530,00 100,0

Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną

19 000,00

13 530,00

13 530,00 100,0

Straż gminna (miejska)

60 000,00

60 000,00

60 000,00 100,0

Wydatki majątkowe

60 000,00

60 000,00

60 000,00 100,0

Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna

60 000,00

60 000,00

60 000,00 100,0

RÓŻNE ROZLICZENIA

1 000,00

1 077,12

1 077,12 100,0

Prywatyzacja

1 000,00

1 077,12

1 077,12 100,0

Wydatki majątkowe

1 000,00

1 077,12

1 077,12 100,0

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego oraz na
uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych

1 000,00

0,00

0,00

1 077,12

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2 285 900,00

1 387 812,00

254 024,42

18,3

Szkoły podstawowe

2 123 000,00

1 136 800,00

40 556,33

3,6

Wydatki majątkowe

2 123 000,00

1 136 800,00

40 556,33

3,6

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej Nr 6

60 000,00

73 800,00

0,00

0,0

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej Nr 7

2 000 000,00

1 000 000,00

7 560,00

0,8

Przystosowanie budynku szkolnego po
Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

30 000,00

30 000,00

0,00

0,0

Budowa sieci komputerowej w Szkole
Podstawowej Nr 3

33 000,00

33 000,00

Przedszkola

162 900,00

251 012,00

213 468,09

85,0

Wydatki majątkowe

162 900,00

251 012,00

213 468,09

85,0

60 000,00

60 000,00

22 472,10

37,5

0,00

37 000,00

37 000,00 100,0

32 000,00

62 112,00

62 102,95 100,0

Wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego oraz na uzupełnienie funduszy
statutowych banków państwowych i innych
instytucji finansowych
801
80101

80104

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1
Zakup urządzeń do ogrodu przedszkolnego –
Przedszkole Nr 1
Drenaż i osuszenie fundamentów budynku

Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2018 rok
11

78 530,00

0,00

11,6

-

1 077,12 100,0

32 996,33 100,0

Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan wg
uchwały
budżetowej

Plan po
zmianach

Wykonanie

6:5
%

1

2

3

4

5

6

7

Przedszkola Nr 7
Przebudowa placu wjazdowego z budową
parkingu dla Przedszkola Nr 16

70 900,00

70 900,00

70 893,04 100,0

0,00

21 000,00

21 000,00 100,0

2 310 000,00

114 500,00

111 797,49

97,6

Domy pomocy społecznej

20 000,00

56 900,00

54 197,49

95,3

Wydatki majątkowe

20 000,00

56 900,00

54 197,49

95,3

Modernizacja kuchni

20 000,00

56 900,00

54 197,49

95,3

Pozostała działalność

2 290 000,00

57 600,00

57 600,00 100,0

Wydatki majątkowe

2 290 000,00

57 600,00

57 600,00 100,0

Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej
30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie
chronione)

2 290 000,00

57 600,00

57 600,00 100,0

11 463 072,00

5 836 594,19

2 514 780,82

43,1

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

810 020,00

517 800,00

361 458,72

69,8

Wydatki majątkowe

810 020,00

517 800,00

361 458,72

69,8

Dofinansowanie zadań w zakresie
uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej

31 000,00

31 000,00

8 250,00

26,6

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława
Sikorskiego

46 820,00

12 500,00

0,00

0,0

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy Sosnowej

111 700,00

22 000,00

20 927,70

95,1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy Rudowskiej

122 000,00

14 000,00

13 782,15

98,4

41 200,00

80 000,00

8 320,95

10,4

113 000,00

113 000,00

112 711,93

99,7

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Korfantego

75 000,00

75 000,00

74 466,52

99,3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Frysztackiej

46 300,00

46 300,00

0,00

0,0

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Barteczka – działki nr: 12/1 i 12/2 obr. 13

123 000,00

123 000,00

122 999,47 100,0

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci
kanalizacji sanitarnej

100 000,00

1 000,00

0,00

0,0

Gospodarka odpadami

65 500,00

14 000,00

13 773,23

98,4

Wydatki majątkowe

65 500,00

14 000,00

13 773,23

98,4

Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

20 000,00

14 000,00

13 773,23

98,4

Zakup i wdrożenie modułu kontroli procesu
odbioru odpadów komunalnych

45 500,00

0,00

0,00

-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

167 000,00

221 500,00

94 603,20

42,7

Wydatki majątkowe

167 000,00

221 500,00

94 603,20

42,7

Zakup urządzenia rekreacyjnego na plac zabaw –
Przedszkole Nr 17
852

POMOC SPOŁECZNA
85202

85295

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

900
90001

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Jastrzębiej
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.
Czytelni Ludowej

90002

90004
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Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej

90005

167 000,00

167 000,00

40 500,00

24,3

Cieszyn - kwitnące miasto, czyli łąka w mieście
(budżet obywatelski)

0,00

30 000,00

29 700,00

99,0

PSI - RAJ - wybieg dla psów na os. Podgórze
(budżet obywatelski)

0,00

24 500,00

24 403,20

99,6

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

10 345 552,00

5 008 294,19

1 984 146,45

39,6

Wydatki majątkowe

10 345 552,00

5 008 294,19

1 984 146,45

39,6

99 000,00

182 694,37

151 227,85

82,8

Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta
Cieszyna - etap I

6 525 848,00

2 785 000,00

11 169,37

0,4

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w
centrum Cieszyna – etap I

2 560 000,00

50 000,00

8 108,20

16,2

Poprawa efektywności energetycznej w
miejskich obiektach użyteczności publicznej w
Cieszynie

1 120 704,00

1 275 599,82

1 208 093,86

94,7

40 000,00

40 000,00

23 900,00

59,8

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w
centrum Cieszyna – etap II

0,00

595 000,00

554 390,37

93,2

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w
centrum Cieszyna – etap III

0,00

80 000,00

27 256,80

34,1

Oświetlenie ulic, placów i dróg

75 000,00

75 000,00

60 799,22

81,1

Wydatki majątkowe

75 000,00

75 000,00

60799,22

81,1

Zakup i montaż 10 sztuk latarni ulicznych

75 000,00

75 000,00

60 799,22

81,1

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

4 738 681,68

4 639 994,37

3 028 236,26

65,3

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 951 314,00

2 664 294,00

2 661 265,26

99,9

Wydatki majątkowe

1 951 314,00

2 475 094,00

2 474 357,11 100,0

Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura
ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja
budynku COK "Dom Narodowy"

1 951 314,00

2 475 094,00

2 474 357,11 100,0

dotacja celowa na inwestycje

0,00

189 200,00

186 908,15

98,8

Modernizacja sali widowiskowej COK „Dom
Narodowy”

0,00

189 200,00

186 908,15

98,8

Biblioteki

150 000,00

150 000,00

18 450,00

12,3

dotacja celowa na inwestycje

150 000,00

150 000,00

18 450,00

12,3

Inwestycje i modernizacja w Książnicy
Cieszyńskiej

150 000,00

150 000,00

18 450,00

12,3

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

0,00

100 000,00

99 200,00

99,2

Wydatki majątkowe

0,00

100 000,00

99 200,00

99,2

Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej w
budynku Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie

0,00

100 000,00

99 200,00

99,2

Pozostała działalność

2 637 367,68

1 725 700,37

249 321,00

14,4

Wydatki majątkowe

2 637 367,68

1 725 700,37

249 321,00

14,4

719 168,37

719 168,37

1 722,00

0,2

Wsparcie działań proefektywnościowych
związanych z ograniczeniem niskiej emisji:dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia
niskiej emisji

Odnawialne źródła energii na obiektach
użyteczności publicznej Gminy Cieszyn

90015

921
92109

92116

92120

92195

Modernizacja Muzeum Drukarstwa
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Dz.

Rozdz.

Nazwa

Plan wg
uchwały
budżetowej

Plan po
zmianach

Wykonanie

6:5
%

1

2

3

4

5

6

7

Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín

1 718 199,31

746 532,00

13 899,00

1,9

200 000,00

260 000,00

233 700,00

89,9

KULTURA FIZYCZNA

6 409 639,68

1 335 995,00

220 585,28

16,5

Pozostała działalność

6 409 639,68

1 335 995,00

220 585,28

16,5

Wydatki majątkowe

6 409 639,68

1 335 995,00

220 585,28

16,5

Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21

6 238 639,68

1 000 000,00

18 716,00

1,9

Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów
sportowych

51 000,00

51 000,00

37 000,00

49,8

Opracowanie koncepcji rozbudowy Hali
Widowiskowo Sportowej

60 000,00

60 000,00

0,00

0,0

Opracowanie koncepcji przebudowy Kąpieliska
Miejskiego

60 000,00

60 000,00

0,00

0,0

Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie
(budżet obywatelski)

0,00

99 995,00

99 992,85 100,0

Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej)
(budżet obywatelski)

0,00

50 000,00

50 000,00 100,0

Instalacja monitoringu na Campingu "Olza"

0,00

15 000,00

14 876,43

99,2

35 619 187,84 24 398 117,91 13 000 943,95

53,3

Zakup sceny
926
92695

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE

4.1.3. Wieloletnia prognoza finansowa
Uchwałą Nr XL/406/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 grudnia 2017 roku została uchwalona Wieloletnia
Prognoza Finansowa Miasta Cieszyna na lata 2018-2028. W ciągu roku uchwała ta była dostosowywana do zmian
dokonywanych w budżecie Miasta na rok 2018, jak również do zmian wychodzących poza rok budżetowy.
D. Wieloletnia prognoza finansowa – podstawowe wskaźniki
1) harmonogram spłat i obsługi zadłużenia
Wyszczególnienie Wykonanie
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Spłaty rat
kapitałowych
kredytów i
pożyczek oraz
wykup papierów
wartościowych

7 182 396,00

7 782 396,00

8 090 396,00

7 011 596,00

7 481 596,00

7 948 596,00

7 400 000,00

wydatki na obsługę
długu

1 121 762,12

1 900 000,00

1 950 000,00

1 970 000,00

1 800 000,00

1 600 000,00

1 500 000,00

Wyszczególnienie

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Spłaty rat
kapitałowych
kredytów i
pożyczek oraz
wykup papierów
wartościowych

6 000 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

5 270 487,44

wydatki na obsługę
długu

1 250 000,00

1 000 000,00

800 000,00

600 000,00

250 000,00

210 000,00

30 000,00
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2) prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata – brutto i netto
Wyszczególnienie Wykonanie
2018
Różnica między
dochodami
bieżącymi a
wydatkami
bieżącymi
Różnica między
dochodami
bieżącymi,
skorygowanymi o
środki a wydatkami
bieżącymi,
pomniejszonymi o
wydatki

Wyszczególnienie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

9 548 380,28

2 110 042,45

8 731 000,00

10 839 000,00

13 012 000,00

14 375 000,00

15 212 000,00

16 146 297,52

2 110 042,45

8 731 000,00

10 839 000,00

13 012 000,00

14 375 000,00

15 212 000,00

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Różnica między
dochodami
bieżącymi a
wydatkami
bieżącymi

17 675 000,00

19 950 000,00

22 328 000,00

24 813 000,00

27 409 000,00

29 939 000,00

32 129 000,00

Różnica między
dochodami
bieżącymi,
skorygowanymi o
środki a wydatkami
bieżącymi,
pomniejszonymi o
wydatki

17 675 000,00

19 950 000,00

22 328 000,00

24 813 000,00

27 409 000,00

29 939 000,00

32 129 000,00

3) prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata (wzór z art. 243)
W latach 2018-2031 relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona
4) wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse gminy
Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w WPF mieszczą się w zakresie planowanych wydatków inwestycyjnych
w kolejnych latach ich realizacji.
Wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse gminy
Wyszczególnienie

Wykonanie
2018

2019

2020

2021

2022

Przedsięwzięcia inwestycyjne
ze środków unijnych

8395758,17

18275647,90

9060000,00

9200000,00

2300000,00

Przedsięwzięcia inwestycyjne
ze środków krajowych

862918,29

21775082,78

8630329,31

500000,00

0,00

9258676,46

40050730,68

17690329,31

9700000,00

2300000,00

Razem przedsięwzięcia
Dochody ogółem

165351447,46

188923364,14 171501962,23 177993000,00

181826000,00

Dochody bieżące

158041436,95

160121185,51 167061000,00 172818000,00

178776000,00

Dochody majątkowe

7310010,51

28802178,63

4440962,23

5175000,00

3050000,00

Wydatki ogółem

161494000,62

205657872,81 176130000,00 171879000,00

174344404,00

Wydatki bieżące

148493056,67

158011143,06 158330000,00 161979000,00

165764000,00

Wydatki majątkowe

13000943,95

47646729,75

17800000,00
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9900000,00

8580404,00

Wyszczególnienie

Wykonanie
2018

2019

2020

2021

2022

Deficyt/nadwyżka

3857446,84

-16734508,67

-4628037,77

6114000,00

7481596,00

Przychody

6769917,24

25356904,67

12968433,77

1147596,00

250000,00

Rozchody

7841396,00

8622396,00

8340396,00

7261596,00

7731596,00

41302133,00

58176641,67

62714679,44

56600679,44

49119083,44

Kwota długu

Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.
Burmistrz Miasta Cieszyna otrzymał 17 kwietnia 2019 roku pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2018 rok.
Szczegółowe informacje na temat wykonania budżetu za 2018 rok dostępne są w Sprawozdaniu z wykonania budżetu
Miasta Cieszyna (część opisowa i tabelaryczna).

4.1.4. Realizacja budżetu obywatelskiego
Informacje ogólne
Budżet obywatelski, nazywany też budżetem partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu miasta, o której
wydatkowaniu decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie. W ten sposób zwiększa się bezpośredni wpływ
mieszkańców na rozwój i wygląd ich miasta. Władza samorządowa, którą mieszkańcy wyłaniają w wyborach
powszechnych, zachęca w ten sposób do większego zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta.
Budżet obywatelski dotyczący zadań zrealizowanych w 2018 r.
W roku 2018 realizowana była czwarta edycja budżetu obywatelskiego w Cieszynie.
Prace związane z czwartą edycją Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 rozpoczęły się w roku 2017.
W dniu 21 sierpnia 2017 r. Burmistrz Miasta Cieszyna podjął Zarządzenie Nr 0050.486.2017 w sprawie procedury
wyboru projektów do realizacji w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwota wydatków wydzielonych
w budżecie Gminy Cieszyn na 2018 r., przeznaczona na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018,
określona została łącznie na kwotę 400.000 zł, z następującym podziałem:
1) kwota 200.000 zł na realizację dużych projektów (o wartości ponad 50.000 zł),
2) kwota 200.000 zł na realizację małych projektów (o wartości do 50.000 zł).
Propozycje projektów składane były przez mieszkańców Cieszyna w terminie od dnia 1 września 2017 r. do dnia
29 września 2017 r. We wskazanym terminie wpłynęło 36 projektów. Projekty te podlegały ocenie formalnej
i merytorycznej. Ostatecznie poddanych pod głosowanie zostało 20 projektów: 7 dużych oraz 13 małych.
Głosowanie odbyło się w terminie od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 29 grudnia 2017 r.
W głosowaniu mogli wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Cieszyna. Głosowanie odbyło się za pośrednictwem
interaktywnego interfejsu głosowania zamieszczonego na stronie internetowej. W przypadku braku dostępu do
Internetu mieszkańcy mieli możliwość oddania głosu w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1, w Bibliotece
Miejskiej w Cieszynie, ul. Głęboka 15 oraz w jej filiach przy następujących ulicach: Wąska 2, Cieńciały 1, Kamienna
3c oraz Srebrna 6. W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 3046 mieszkańców Cieszyna, do realizacji wybrano
2 projektu duże oraz 5 projektów małych.
Projekty zrealizowane w 2018 r.

Tytuł projektu

Krótki opis

Wydatek

projekty duże
Drugie życie toalety 2018 –
remont budynku na Placu
Kościelnym w Cieszynie

Projekt zakładał remont budynku publicznej toalety przy ul. Górnej w
Cieszynie, na Placu Kościelnym, w sąsiedztwie Kościoła Jezusowego.
Modernizacja budynku obejmowała: remont kabin, wymianę
sanitariatów, wymianę rur wodno-kanalizacyjnych, wymianę okien,
zainstalowanie systemu grzewczego, zamontowanie nowych drzwi
wejściowych z automatem wrzutowym na monety oraz pomalowanie
elewacji.
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69.969,76 zł

Tytuł projektu

Krótki opis

Wydatek

projekty duże
Plac zabaw na terenie Szkoły Projekt obejmował powstanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci na
Podstawowej z Oddziałami
niezagospodarowanym terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2 w
Integracyjnymi w Cieszynie.
Cieszynie

99.992,85 zł

projekty małe
„STRAŻAK-RATOWNIK
Projekt zakładał zakup specjalistycznego sprzętu z wyposażeniem
DLA BEZPIECZNEGO
ratowniczym, niezbędny do prowadzenia działań na terenie Cieszyna
CIESZYNA” - zakup
oraz ratowania życia i zdrowia mieszkańców w sytuacjach zagrożeń.
specjalistycznego sprzętu dla
jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w CieszyniePastwiskach
Dobra szkoła – dobra
przyszłość. Projekt
doposażenia pracowni
przedmiotów przyrodniczych

49.858,23 zł

Projekt zakładał utworzenie pracowni biologicznej, chemicznej oraz
fizycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie i wyposażenie ich
w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji treści zgodnych z
podstawą programową.

30.000 zł

Cieszyn – kwitnące miasto, Projekt obejmował utworzenie wieloletniej łąki kwietnej w mieście
czyli łąka w mieście
wraz z hotelem dla naturalnych zapylaczy oraz zamontowanie tablicy
edukacyjnej prezentującej najważniejsze gatunki roślin tam rosnących i
wyjaśniającej jej przeznaczenie. Łąka powstała przy Al. Jana Łyska.

29.700 zł

PSI RAJ – wybieg dla psów Projekt zakładał powstanie bezpłatnego i całodobowego, ogrodzonego
na os. Podgórze
parku dla psów, o powierzchni około 0,025 ha, wyposażonego w śluzy
(zapobiegające ucieczce psów), przeszkody terenowe (w tym i
naturalne), ławki dla właścicieli psów oraz pojemniki na psie odchody.

24.403,20 zł

Budowa siłowni zewnętrznej Projekt obejmował budowę siłowni zewnętrznej przeznaczonej dla
(plenerowej)
wszystkich grup wiekowych, przy kompleksie ORLIK przy Szkole
Podstawowej nr 6 w Cieszynie.

50.000 zł

Wszystkie projekty zostały zrealizowane w 2018 roku. Rzeczywisty koszt ich realizacji wyniósł 353.924,04 zł, co
stanowi 0,22% wydatków Gminy Cieszyn w 2018 r.
Budżet obywatelski dotyczący zadań przewidzianych do realizacji w 2019 r.
Rozpoczynając prace przygotowawcze do realizacji piątej edycji Budżetu Obywatelskiego, Burmistrz Miasta
Cieszyna, w dniu 10 października 2018 r., podjął Zarządzenie Nr 0050.665.2018 w sprawie procedury wyboru
projektów do realizacji w 2019 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Planowana kwota wydatków
wydzielonych w budżecie Gminy Cieszyn na 2019 r., przeznaczona na realizację projektów w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2018 określona została na kwotę 400.000 zł.
Propozycje projektów składane były przez mieszkańców Cieszyna w terminie od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia
16 listopada 2018 r. We wskazanym terminie wpłynęły 34 projekty. Projekty te podlegały ocenie formalnej
i merytorycznej. Ostatecznie poddanych pod głosowanie zostało 28 projektów, a głosowanie odbyło się w 2019 r.
Aktywność obywatelska przy realizacji budżetu obywatelskiego
W zakresie Budżetu Obywatelskiego 2018 zgłaszanie projektów oraz głosowanie odbyło się w 2017 r.
Udział mieszkańców w budżecie obywatelskim:
• 36 mieszkańców Miasta Cieszyna złożyło projekty do Budżetu Obywatelskiego 2018
• 3046 mieszkańców Miasta Cieszyna wzięło udział w głosowaniu, w tym:
według podziału na płeć głosujących:
• 1755 kobiet (57,62%),
• 1291 mężczyzn (42,38 %),
według podziału na wiek głosujących:
• 586 - do 25 lat (19,24%),
• 645 - 26-35 lat (21,18%),
• 738 - 36-49 lat (24,24%),
• 389 - 50-59 lat (12,75%),
Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2018 rok
17

• 688 - 60+ lat (22,59%),
według podziału z uwagi na rodzaj urządzenia wykorzystanego do oddania głosu:
• 2105 (69,11%) - korzystających z komputerów,
• 941 (30,89%) - korzystających z urządzeń mobilnych.

5. Informacja o stanie mienia komunalnego
5.1. Informacje Ogólne
Informacja o stanie mienia Gminy Cieszyn obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia
danego roku i sporządzona jest zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych. Podczas sporządzania informacji bierze się również pod uwagę przepisy ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i
Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).
Informacja o stanie majątku Gminy Cieszyn zawiera dane dotyczące:
1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2) innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych,
wierzytelności, udziałów w spółkach,
3) składników majątkowych oddanych w dzierżawę, najem i użyczenie,
4) zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
5) dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z
wykonywania posiadania,
6) innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.
Stan na dzień
01.01.2018 r.
Powierzchnia
Wartość [zł]
[ha]
Grunty
stanowiące mienie
Gminy Cieszyn,
w tym grunty
Skarbu Państwa w
użytkowaniu
wieczystym
Gminy Cieszyn.

452,2407

13 066 869,55

1,2981

322 214,97

Stan na dzień
31.12.2018 r.
Powierzchnia
Wartość [zł]
[ha]
447,8364

1,2049

13 940 216,62

zmiana
Powierzchnia
[ha]

Wartość [zł]

-4,4043

873 347,07

-0,0932

-29 669,50

292 545,47

5.2. Dane o powierzchni oraz wartości gruntów stanowiących mienie Gminy Cieszyn
Grunty będące mieniem gminy Cieszyn to grunty stanowiące własność Gminy Cieszyn i będących w użytkowaniu
wieczystym Gminy Cieszyn.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. wśród nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn zgodnie z danymi
prowadzonymi w ewidencji gruntów i budynków oddanych w użytkowanie wieczyste znajdowało się 110,8388 ha
o wartości 2 217 418,10 zł. Od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. powierzchnia gminnych gruntów
będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Cieszyn zmniejszyła się o 0,9268 ha.
Powierzchnia
Wartość
Opis
[ha]
[zł]
Zdarzenia, w wyniku których zmniejszyła się powierzchnia gruntów Gminy Cieszyn
Nieruchomość położona przy ul. Działkowej, ul.
Narcyzów, ul. Błogockiej, ul. Letniej, 3
sprzedaż gruntów
-0,5521
-11 040,02
niezabudowane ogródki działkowe przy ul.
niezabudowanych
Mickiewicza
Rodzaj zdarzenia
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Powierzchnia
Wartość
Opis
[ha]
[zł]
Zdarzenia, w wyniku których zmniejszyła się powierzchnia gruntów Gminy Cieszyn
sprzedaż gruntów
Nieruchomość położona przy ul. Ładnej 39,
zabudowanych i gruntów pod
-0,6731
-46 649,10
Głębokiej 62a, 3 zabudowane ogródki przy ul.
nieruchomościami lokalowymi
Mickiewicza, 66 lokali mieszkalnych
Starosta Cieszyński wykonujący zadania z zakresu
zwrot wywłaszczonych
-2,2418
-44 816,45
administracji rządowej wydał 3 decyzje wszystkie
nieruchomości
dotyczące terenów w rejonie ul. Kościuszki
W 2018 r. Gmina Cieszyn była jedną ze stron
zmiana udziałów w
umowy zmiany udziału w nieruchomości wspólnej,
-0,0003
-6,00
nieruchomości wspólnej
która dotyczyła nieruchomości położonej przy ul.
Kiedronia 3
-0,0921
-3 494,00
Wydano 4 decyzje w sprawie przekształcenia prawa
przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności
użytkowania wieczystego
nieruchomości. Trzy z ww. decyzji dotyczyły
w prawo własności
nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi, a jedna garażem.
stwierdzenie nieważności
Stwierdzono nieważność decyzji Wojewody
-1,7427
-34 854,00
decyzji komunalizacyjnej
Śląskiego dot. ul. Puńcowskiej.
aktualizacja zapisów ewidencji
gruntów i budynków (korekta
-0,0278
0,00
powierzchni działek przed
podziałem)
Zdarzenia, w wyniku których zwiększyła się powierzchnia gruntów Gminy Cieszyn
Gmina nabyła 2 nieruchomości przy ul. Słowiczej w
wyniku prowadzonych postępowań sądowych.
Ponadto nabyto działkę przy ul. Katowickiej jako
zakup
1,2506
836 227,07
realizacji roszczenia o wykup oraz działki pod
urządzenie drogi publicznej ul. Filipowicza i ul.
Skrajnej oraz budowę miejsca do zawracania
samochodów przy Al. Piastowskiej
Gmina nabyła działki przeznaczone na poszerzenie
ul. Karłowicza, ul. Goździków, ul. Rolnej i ul.
Barteczka. Ponadto nabyto nieodpłatnie prawo
nabycie z mocy prawa (w tym
0,5134
192 607,89
własności nieruchomości położonej przy ul.
„specustawa drogowa”)
Świeżego 10 oraz prawo własności działek nr 16/1 i
16/3 obr. 35 położonych w rejonie ul.
Brodzińskiego.
aktualizacja zapisów ewidencji
gruntów i budynków (korekta
0,0205
0,00
powierzchni działek przed
podziałem)
Rodzaj zdarzenia

Z analizy powyższej tabeli wynika, że największy wpływ na zmniejszenie powierzchni gruntów stanowiących własność
Gminy Cieszyn w okresie 2018 r. miały zwroty nieruchomości na rzecz ich poprzednich właścicieli, bądź ich następców
prawnych oraz decyzje stwierdzające częściową nieważność decyzji komunalizacyjnych. Z kolei na zwiększenie
powierzchni gruntów komunalnych największy wpływ miały nabycia nieruchomości w drodze umów cywilnoprawnych
z przeznaczeniem m. in. na poszerzenie dróg publicznych gminnych i nabycie gruntu w rejonie ul. Katowickiej.

5.3. Rodzaje gruntów stanowiących własność Gminy Cieszyn
Grunty stanowiące własność Gminy Cieszyn wg użytków gruntowych
Wśród gruntów Gminy Cieszyn na koniec 2018 r. największą grupę stanowiły w dalszym ciągu grunty zabudowane i
zurbanizowane, z których znaczną część stanowią grunty pod drogami. W skład dróg wchodzą gminne drogi publiczne,
wewnętrzne oraz działki o użytkach drogowych.
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nr
grupy

Podział gruntów stanowiących własność Gminy Cieszyn
wg użytkowników gruntowych

powierzchnia
[ha]

udział w całości
[%]

1.

użytki rolne

137

30,24%

2.

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione

23

5,08%

3.

grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym drogi)

286

63,13%

4.

użytki ekologiczne

5

1,1%

5.

grunty pod wodami

1

0,22%

6.

nieużytki

1

0,22%

7.

tereny różne

0

0%

453

100%

Razem:

Grunty stanowiące własność Gminy Cieszyn wg wg formy władania nieruchomością
Lp.

Rodzaj i formy władania nieruchomością

powierzchnia
[ha]

wartość

Udział w
całości [%]

1.

powierzchnia działek, które zostały w całości bądź w
części oddane w użytkowanie

26,3395

994 993,64

5,88

2.

powierzchnia działek oddana w trwały zarząd

73,3015

3 272 842,42

16,37

3.

inne

42,8364

866 545,22

9,57

4.

powierzchnia działek oddana w najem

0,1243

2 486,00

0,03

5.

powierzchnia działek oddana w dzierżawę

32,8682

657 364,00

7,34

6.

powierzchnia działek, które zostały użyczone

2,66

53 199,20

0,59

7.

powierzchnia działek oddanych w użytkowanie
wieczyste

110,8388

2 217 418,10

24,75

8.

grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym
Gminy Cieszyn

1,2049

292 545,47

0,27

9.

grunty będące w dyspozycji UM w Cieszynie

157,6628

5 582 822,57

35,2

447,8364

13 940 216,62

100

Razem:

5.4. Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Nieruchomości, których stan prawny został uregulowany w 2018 r.:
1. ul. ks. I. Świeżego 10,
2. ul. Głęboka 47 (oficyna),
3. działki nr 16/1 i 16/3 obr. 35 położone w rejonie ul. Brodzińskiego,
4. działki nr 14/31 i 17/3 obr. 13 - część ul. L. Skrzypka i ul. F. Barteczka,
5. działki nr 46/1 i 46/2 obr. 19 - część ul. T. Kościuszki i ul. Cegielnianej oraz drogi wewnętrznej,
6. działki nr 120 obr. 57, nr 29 obr. 58, nr 74 obr. 59, nr 148 obr. 76 - ul. Puńcowska,
7. wykreślono z księgi wieczystej BB1C/00044880/0 trzy nieaktualne służebności.
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Nieruchomości zabudowane, co do których trwały w 2018 r. postępowania (sądowe, administracyjne – np.
komunalizacyjne, cywilne):
1. Al. Łyska 22, działka nr 3/2 obr. 60,
2. ul. Frysztacka 27, działka nr 21 obr. 28,
3. ul. Górna 18, działka nr 45 obr. 45,
4. działki nr 15/2 obr. 31, 20/5 obr. 38, 20/6 obr. 38, 17/1 obr. 38, 18/3 obr. 38, 14/3 obr. 55 zajęte pod obiekty
infrastruktury gazowniczej,
5. ul. H. Przepilińskiego 61, działka nr 99 obr. 32,
6. ul. Głęboka 1 – budynek zlokalizowany na dwóch działkach położonych w obr. 43: nr 118 należącej do osób
prywatnych oraz nr 117 należącej do Gminy Cieszyn.
Nieruchomości niezabudowane, co do których trwały w 2018 r. postępowania (sądowe, administracyjne – np.
komunalizacyjne, cywilne):
1. działki nr 138/1 obr. 70 - część ul. Wiosennej, nr 11 obr. 16, nr 14 obr. 14, nr 7 obr. 8 i nr 12 obr. 6 - ul.
Zamarska, nr 125 obr. 79 - ul. Pod Skałką, nr 31 obr. 67 – ul. Bażancia, nr 93 obr. 79 – Leśna, nr 12 obr. 78 –
ul. Akacjowa, nr 8 obr. 78 – ul. Zadworna, nr 77 obr. 59 – ul. Otwarta, nr 48/1 obr. 50 – ul. Odległa, nr 36/1
obr. 51 – ul. Beskidzka,
2. działka nr 14 obr. 46 - ul. Rajska,
3. działka nr 47/3 i 47/2 obr. 50 – część ul. Orzeszkowej,
4. działki nr 4/7 obr. 38, nr 4/6 obr. 38 (część ul. Staszica), nr 4/15 obr. 38 (część ul. Staffa),
5. działki nr 6, 10, 11 obr. 34 - rejon ul. Sarkandra,
6. działki nr 36/6 obr. 36 – część ul. Czereśniowej, nr 2 obr. 6 i 101/2 obr. 5 – część ul. Pikiety, nr 45/43 obr. 61 –
część ul. Łowieckiej, nr 3 obr. 73, nr 2 obr. 75 – część ul. Ustrońskiej, nr 10/4 obr. 33, nr 54/3 obr. 73, nr 68/5
obr. 41, nr 3/21 obr. 26, nr 118/1 obr. 44, nr 4/1 obr. 38 przeznaczone do komunalizacji,
7. działki nr 11/1 i 11/2 obr. 13 ul. Barteczka,
8. działka 64 obr. 77 – część ul. Jastrzębiej,
9. działka nr 42 obr. 77 – część ul. Jastrzębiej,
10. działka nr 88 obr. 77 – część ul. Jastrzębiej,
11. działka nr 25/4 obr. 70 przy ul. Granicznej,
12. działka nr 150/10 obr. 42 – ul. Kochanowskiego,
13. działka nr 19 obr. 28. – rejon ul. Heczki.
Nieruchomości, które w 2018 r. oczekiwały na regulację stanu prawnego:
1. ul. Srebrna 5,
2. ul. Mennicza 4,
3. budynek Olszaka 14a,
4. działka nr 47/6 obr. 59 – część ul. Orzeszkowej,
5. działka nr 95 obr. 24 – droga wewnętrzna,
6. ul. Mała – część działki nr 104 obr. 32,
7. działka nr 79/7 obr. 45 Solna 2/Górna 9,
8. działki 96/1 i 96/2 obr. 64 w części zajęte pod ul. Graniczną.

5.5. Dochody Gminy Cieszyn z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym
Gmina Cieszyn uzyskuje dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym z następujących źródeł:
• wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie i służebności;
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego;
• opłata targowa;
• opłaty parkingowe i pochodzące z reklam.
Dochody Gminy Cieszyn w 2018 r. z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:
• łączne dochody: 11 236 647,59 zł;
• wzrost dochodów w stosunku do roku 2017: 2 321 444,47 zł;
• co stanowi wzrost o około 26,04%.
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5.6. Wierzytelności Gminy Cieszyn
Wierzytelności długoterminowe Gminy Cieszyn powstają z tytułów:
• sprzedaży na raty mieszkań komunalnych, nieruchomości;
• zwrotu wywłaszczonej nieruchomości;
• przekształcenia prawa UW w prawo własność;
• najmu i dzierżaw;
• wieczystego użytkowania;
a krótkoterminowe dodatkowo z tytułów:
• innych opłat (w tym opłat adiacenckich);
• odszkodowania (w tym odszkodowania z tyt. zwrotu wywłaszczonych nieruchomości);
• naliczonych odsetek od wierzytelności.
Wierzytelności Gminy Cieszyn w 2018 roku:
• wierzytelności długoterminowe: 28 086 557,67 zł
• wierzytelności krótkoterminowe: 536 167,80 zł
W 2018 roku nastąpił spadek długoterminowych wierzytelności z tytułu sprzedaży mieszkań, zwrotów wywłaszczonych
nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co związane było z brakiem
rozłożenia należności na raty. Wzrost wierzytelności z tytułu użytkowania wieczystego spowodowany został
przeprowadzeniem w 2018 r. aktualizacji wysokości opłat za wieczyste użytkowanie.
W wierzytelnościach krótkoterminowych wystąpiły następujące tendencje:
• Spadek w 2018 r. wierzytelności z tytułu sprzedaży na raty mieszkań komunalnych i nieruchomości
spowodowany był spłacaniem wierzytelności przez kontrahentów.
• Wzrost wierzytelności z tytułu najmu i dzierżaw po stronie Urzędu Miejskiego spowodowany był
zwiększeniem należności i niewywiązywaniem się kontrahentów z płatności.
• Spadek wierzytelności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wynika ze spłaty zaległości przez
kontrahentów.
• Wierzytelności z tytułu innych opłat, w tym opłaty adiacenckiej uległy zmniejszeniu w związku z
regulowaniem przez dłużników zobowiązań. Naliczone odsetki uległy zwiększeniu w związku ze wzrostem
wierzytelności.

6. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
6.1. Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010 - 2020
Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010 - 2020 jest jednym z najważniejszych dokumentów, który określa
priorytety i cele polityki w zakresie rozwoju miasta. Dokument ten stanowi zapis świadomych wyborów mieszkańców
miasta pokazując zaplanowaną koncepcję jego rozwoju w latach 2010 - 2020. Dokument został uchwalony przez Radę
Miejską Cieszyna Nr LII/539/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta na
lata 2010-2020.
Zawarty w Strategi Rozwoju Miasta Cieszyna plan operacyjny wyznacza 5 kierunków działań priorytetowych, takich
jak: infrastruktura techniczna i ochrona środowiska, kapitał społeczny, gospodarka lokalna, turystyka, współpraca
samorządowa i transgraniczna. Każdemu kierunkowi priorytetowemu został przypisany cel strategiczny,
a poszczególnym celom strategicznym, cele operacyjne, którym zostały przypisane poszczególne zadania.
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010-2020 w roku 2018 r. stanowi załącznik Nr 1
do raportu.

6.2. Ład przestrzenny gminy
6.2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Cieszyna
Podstawowym dokumentem regulującym sprawy ładu przestrzennego w Cieszynie jest Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Cieszyna, które zawiera politykę przestrzenną gminy. Aktualnie
obowiązujące studium zostało uchwalone przez Radę Miejską Cieszyna uchwałą Nr XXVIII/270/16 z dnia 29 grudnia
2016 roku. Określa ono kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, wskaźniki
dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w szczególności minimalne i maksymalne parametry i
wskaźniki urbanistyczne, uwzględniające wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz
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zrównoważonego rozwoju, a także zawiera wytyczne określania tych wymagań w planach miejscowych, w tym tereny
przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy.
Studium jest aktem kierownictwa wewnętrznego i jako takie stanowi podstawę do realizacji polityki przestrzennej
gminy, nie jest jednak prawem miejscowym, nie zawiera ono przepisów powszechnie obowiązujących.

6.2.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Zasadniczym środkiem prawnym realizacji studium są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowiące
podstawowe narzędzie realizacji polityki przestrzennej gminy. Zawierają one przepisy w zakresie wymagań ładu
przestrzennego, w tym: przeznaczenia terenów oraz sposobu ich zagospodarowania i zabudowy, nieprzekraczalnych lub
nakazanych linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, udziału
powierzchni biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz kształtowania
geometrii dachu. Zawarte w miejscowych planach przepisy stanowią bezpośrednią podstawę do wydawania decyzji
budowlanych oraz do wywłaszczania gruntów na cele publiczne.
Na obszarze miasta Cieszyna w 2018 r. obowiązywały 22 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które
obejmowały ok. 66,3% powierzchni miasta Cieszyna.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią prawo miejscowe, powszechnie obowiązujące i podlegają
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego podlegają okresowej, przynajmniej raz w kadencji rady miejskiej, ocenie ich aktualności. Rada Miejska
Cieszyna dokonała takiej oceny w 2018 r., podejmując uchwałę Nr XLVI/488/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie
aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stwierdzając nieaktualność studium oraz
uznając, że: 8 planów jest aktualnych, 4 plany częściowo nieaktualne, a 11 planów jest nieaktualnych. Należy jednak
podkreślić, że stwierdzenie nieaktualności studium czy planu nie przesądza o ich ważności. Akt planistyczny, który został
uznany za nieaktualny jest nadal ważny, dopóki nie nastąpi jego zmiana lub uchwalenie nowego.

6.2.3. Efekty działań w zakresie ochrony ładu przestrzennego i krajobrazu
Efektami prowadzonych w 2018 roku działań w zakresie ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenów były:
1) wykonanie oceny zamian w zagospodarowaniu przestrzennym Cieszyna w latach 2014-2017 oraz określenie
potrzeb i możliwości rozwoju miasta wraz z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę, które były
podstawą do podjęcia przez Radę Miejską Cieszyna uchwały Nr XLVI/488/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w
sprawie aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: ul.
Bielskiej, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. G. Morcinka i ul. W. Kargera, w tym przeprowadzenie warsztatu
planistycznego - projekt jest na etapie wprowadzenia zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych
uzgodnień,
3) sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Cieszyna dla obszaru w rejonie
ulic: Łanowej i Gajowej,
4) sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
obejmującego częściowo tereny Bobrka, Liburnii i Pastwisk, projekt planu jest po etapie dyskusji publicznej
nad przyjętymi w nim rozwiązaniami,
5) wydanie 87 decyzji o warunkach zabudowy oraz 19 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
6) przeprowadzenie 4 postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami o wygaszeniu ważności decyzji o
warunkach zabudowy w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W sytuacji braku planu sprawy ładu przestrzennego regulują decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu. Decyzje te wydawane są na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepisów odrębnych - po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Nie są to decyzje uznaniowe, są to
decyzje związane.
Efektami prowadzonych w 2018 roku działań w zakresie ochrony krajobrazu były:
1) wykonanie diagnozy przestrzennej Miasta Cieszyna w ramach prowadzonych prac nad sporządzeniem projektu
uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Miasta Cieszyna obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, zwanej dalej uchwałą
krajobrazową,
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2) sformułowanie głównych założeń dla uchwały krajobrazowej oraz zaproponowane rozwiązania, w tym
opracowanie rozwiązań wariantowych dla możliwych do ujęcia w ww. uchwale regulacji w zależności od
podziału miasta na obszary oraz wybór wariantu decydującego o sposobie kształtowania przepisów - działanie
te były prowadzone z udziałem partycypacji społecznej.

6.3. Zasoby materialne gminy
6.3.1. Gminny program rewitalizacji Miasta Cieszyna
Gminny program rewitalizacji Miasta Cieszyna do 2026 roku został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Nr
XXXVIII/367/17 z dnia 26 października 2017 roku. Stanowi on podstawę dla realizacji procesu wyprowadzania
obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Przewidziany w Programie proces rewitalizacji będzie prowadzony w
sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie, realizowane przez interesariuszy rewitalizacji. Zawiera on: szczegółową diagnozę obszaru
rewitalizacji, opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi Gminy, w tym Strategią
Rozwoju Miasta na lata 2010-2020, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Cieszyna
oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych, opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele
rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, opis
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym wykaz planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ich
szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji.
Zawiera on również charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizujących
kierunki działań, szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem
środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych; opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu
rewitalizacji, wskazanie kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu oraz określa
system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji. Celem realizacji Gminnego programu rewitalizacji
jest pełne wyprowadzenie z sytuacji kryzysowej obszaru rewitalizacji, a przede wszystkim poprawa jakości życia jego
mieszkańców oraz pomoc w zakresie odzyskania przez słabsze grupy społeczne zdolności do reintegracji na rynku
pracy i uczestnictwa w sferze usług publicznych i konsumpcji.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu rewitalizacji Miasta Cieszyna do 2026 roku stanowi załącznik Nr 2 do
raportu.

6.3.2. Gminny Program opieki nad Zabytkami Miasta Cieszyna
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Cieszyna obowiązywał w latach 2014 – 2017. Kontynuując zadania
określone w nieobowiązującym już Programie, w 2018 r. prowadzone były działania związane z udzielaniem dotacji na
remonty zabytków oraz współpraca ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ujęcia
historycznego układu urbanistycznego w rejestrze zabytków. Prowadzona była również na bieżąco gminna ewidencja
zabytków, która ujmuje 842 zabytków, w tym:
• 785 budynków i zabudowań,
• 33 kapliczki i pomniki,
• 9 cmentarzy,
• 5 parków,
• 9 stanowisk archeologicznych,
• 1 historyczny układ urbanistyczny.
Efektami prowadzonych w 2018 roku działań w zakresie ochrony zabytków były:
1) udzielenie dotacji dla Konwentu Bonifratrów na kwotę 100.000 zł w tym na roboty budowlane przy zabytku –
ogrodzenia klasztoru w formie muru wpisanego do rejestru zabytków oraz udzielono zwolnienia z podatku od
nieruchomości na kwotę 1.455 zł,
2) wpis historycznego układu urbanistycznego miasta Cieszyna do rejestru zabytków,
3) wpis do rejestru zabytków willi o adresie ul. Pokoju 5,
4) bieżące prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.
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6.3.3. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn obejmujący lata
2017 - 2021
Informacje ogólne
Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z art. 21
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego.
Program został przyjęty uchwałą: Nr XXVII/255/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016r.
w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn.
Zadania publiczne w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn realizowane są przez Zakład
Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o., Spółkę powołaną Uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna nr XL VIII/490/06 z
dnia 27.04.2006r.
Cel i zakres programu
Celem Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn obejmującym lata 2017 – 2021 jest
przyjęcie strategii pozwalającej na realizację zadań z zakresu gospodarowania zasobem komunalnym na przestrzeni
kolejnych lat.
Program zawiera:
• określenie aktualnej wielkości zasobu mieszkaniowego gminy oraz prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i
pozostałe lokale mieszkalne,
• analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali,
planowane inwestycje,
• planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
• zasady polityki czynszowej,
• sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz
przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach,
• źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
• wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz
koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu
nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli a także wydatki inwestycyjne,
• opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy, a w szczególności:
a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,
b) planowaną sprzedaż lokali.
Realizacja programu w 2018 roku
Realizacja programu w zakresie zadań związanych z gospodarowaniem zasobem komunalnym przebiegała na bieżąco
w ciągu całego 2018 roku poprzez działania Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o.
Realizowano remonty bieżące i naprawy główne oraz inwestycje w budynkach i mieszkaniach, stanowiących własność
Gminy Cieszyn, także w zakresach problemowych (np. związanych z polityką senioralną, budową parkingów przy
budynkach, itd.). Wykonywano także modernizację istniejących instalacji w budynkach.
Ponadto w roku 2018 Spółka realizowała inwestycje ze środków i na rzecz Gminy Cieszyn w zakresie: likwidacji
niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum miasta, przystosowania nieruchomości przy ulicy Błogockiej 30 w Cieszynie
na cele noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych, przebudowy i remontu lokalu mieszkalnego na mieszkanie
chronione w budynku Górna 7.
Szerszy opis działań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zawarto w części analitycznej Raportu
w rozdziale 10.2.3. Budynki i lokale mieszkalne oraz lokale usługowe.

6.4. Infrastruktura komunalna
6.4.1. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
Informacje ogólne o planie
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Cieszyn realizowane jest przez Spółkę Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu, w której Gmina Cieszyn posiada udziały obok innych gmin Powiatu Cieszyńskiego.
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych, uchwalony w drodze Uchwały Zgromadzenia
Wspólników Spółki oraz Plan Inwestycji Spółki na rok 2018 wyznaczał kierunki działań inwestycyjnych w 2018 roku.
Plan ten został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i odprowadzaniu ścieków.
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Cel i zakres planu
Celem planu jest rozwój i utrzymanie we właściwym stanie technicznych sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych
znajdujących się na obszarze działania spółki, w tym w Mieście Cieszynie.
Zakres działań w ramach realizacji programu obejmuje: budowy nowych odcinków wodociągów, przebudowy i
rozbudowy (modernizacje) istniejących odcinków wodociągów, wykonanie przyłączeń wodociągowych do budynków,
modernizacje obiektów i urządzeń infrastruktury powiązanej, a także inne działania związane z zaopatrzeniem miasta
Cieszyna i innych gmin Powiatu Cieszyńskiego w wodę.
Realizacja planu
Inwestycje dokonane w 2018 r. na terenie gminy Cieszyn:
1. Inwestycje - zakres finansowy ogółem[zł].
w tym:
1) sieci wodociągowe
2) przyłącza
3) obiekty
2. Inwestycje - zakres rzeczowy [mb]
1) sieci wodociągowe
2) przyłącza wodociągowe
3. Ilość nowych przyłączy [szt]

2 102 140,21
1 635 445,67
126 973,75
339 720,79
3 698,00
436,00
37

Szczegółowe dane na temat inwestycji
Cieszyn - Inwestycje 2018
L.p.

Nazwa inwestycji /
/lokalizacja

Wartość
inwestycji
/zł/

Zakres
rzeczowy
/mb/

Uwagi

WPRiMUW*

Inwestycje sieciowe
1.

Wodociąg Ø 160 mm PE
ul. Hallera

347 141,92

2.

Wodociąg Ø 160/110 mm PE
ul. Frysztacka i Heczki

36 680,00

3.

Wodociąg Ø 160/110 mm PE
Osiedle Piastowskie,
ul. Kamienna, Węgielna, Polna

294 981,43

4.

Wodociąg Ø 225 mm PE
ul. Cegielniana, Konopnickiej

5.

1000

Inwestycja zakończona,
realizowana w latach
2017 - 2018

Realizacja zgodnie
z WPRiMUW

dokumentacja projektowa realizacja w 2019 r.
powiązana z modernizacją
drogi

Realizacja zgodnie
z WPRiMUW,
przeniesiona na
2019 r.

535

Inwestycja w trakcie
realizacji, zakończenie
inwestycji w 2019 r.

Realizacja zgodnie
z WPRiMUW,
zakończenie
inwestycji
przeniesione na
2019 r.

229 449,19

366

Inwestycja zakończona

Realizacja zgodnie
z WPRiMUW

Wodociąg Ø 110 mm PE
ul. Przepilińskiego

152 542,63

530

Inwestycja zakończona,
realizowana w latach
2017-2018

Realizacja zgodnie
z WPRiMUW

6.

Wodociąg Ø 110 mm PE
ul. Bobrecka - awaryjna
wymiana wodoc.

86 171,15

105

Inwestycja zakończona

Realizacja zgodnie
z WPRiMUW
pkt I.6

7.

Wodociąg Ø 63 mm PE
ul. Kopernika - awaryjna
wymiana wodoc.

54 489,05

159

Inwestycja zakończona

Realizacja zgodnie
z WPRiMUW
pkt I.6

8.

Wodociąg Ø 110 mm PE
ul. Wyspiańskiego - awaryjna
wymiana wodoc.

178 549,04

179

Inwestycja zakończona

Realizacja zgodnie
z WPRiMUW
pkt I.6

9.

Wodociąg Ø 90 mm PE
ul. Benedyktyńska - awaryjna
wymiana wodoc.

31 196,76

35

Inwestycja zakończona

Realizacja zgodnie
z WPRiMUW
pkt I.6
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Cieszyn - Inwestycje 2018
L.p.

Nazwa inwestycji /
/lokalizacja

Wartość
inwestycji
/zł/

Zakres
rzeczowy
/mb/

Uwagi

WPRiMUW*

Inwestycje sieciowe
10.

Wodociąg Ø 160 mm PE
ul. Solna - awaryjna wymiana
wodoc.

6 252,89

12

Inwestycja zakończona

Realizacja zgodnie
z WPRiMUW
pkt I.6

11.

Wodociąg Ø 90 mm PE
ul. Kargera - awaryjna
wymiana wodoc.

107 002,06

623

Inwestycja zakończona

Realizacja zgodnie
z WPRiMUW
pkt I.6

12.

Wodociąg Ø 16 mm PE
ul. Mleczna

47 695,10

154

Inwestycja zakończona

Realizacja zgodnie
z WPRiMUW
pkt I.6

13.

Wodociąg Ø 11 mm PE
ul. Mała Łąka - awaryjna
wymiana wodoc.

14 230,64

136

Inwestycja zakończona

Realizacja zgodnie
z WPRiMUW
pkt I.6

14.

Cieszyn, magazyn
ul. Zamarska Wodociąg
Ø 250 mm PE

48 292,81

8

Inwestycja zakończona

Realizacja zgodnie
z WPRiMUW
pkt I.6

15.

ul. Kasztanowa - Mickiewicza,
Rzeźnicza, Bielska,
Żeromskiego, Bednarska awaryjne wymiany wodociągu.
Inwestycje przygotowane do
realizacji na następne lata

Inwestycje przygotowane
na następne lata (zakup
map, uzgodnienia
branżowe)

Realizacja zgodnie
z WPRiMUW
pkt I.6

Razem:

771,00

1 635 445,67
Modernizacja obiektów

16.

Modernizacja zbiornika wody
Cieszyn Bobrek - Etap I-III

101 173,66

Inwestycja w trakcie
realizacji. Zakończenie
pozostałych etapów
inwestycji w 2020 r.

Realizacja zgodnie
z WPRiMUW
pkt II.2

17.

Modernizacja budynku przy
zbiorniku wody Cieszyn
Kasztanowa

90 569,77

Inwestycja w trakcie
realizacji. Zakończenie
inwestycji w 2019 r.

Realizacja zgodnie
z WPRiMUW
pkt II.2

18.

Modernizacja pompowni przy
zbiorniku wody Cieszyn
Kasztanowa

145 677,36

Inwestycja zakończona.

Dodatkowa
realizacja zgodnie
z Planem Inwestycji
na 2018 r.

19.

Modernizacja systemu
monitoringu pracy sieci
wodociągowej - ul. Mała Łąka

2 300,00

Inwestycja zakończona.

Realizacja zgodnie
z WPRiMUW
pkt II.3

Razem:

339 720,79
Inwestycje na przyłączach

20.

Wymiana przyłączy
wodociągowych realizowana
przez Rejon Cieszyn

126 973,75

Razem:

126 973,75

Razem:

2 102 140,21

463

Inwestycja zakończona
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Realizacja zgodnie
z WPRiMUW
pkt I.8

6.4.2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na
terenie Miasta Cieszyna na lata 2018–2024
Informacje ogólne o planie
Kierunki działań związanych z rozbudową i modernizacją urządzeń kanalizacyjnych w 2018 roku wyznaczał
"Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Cieszyna na
lata 2018–2024", uchwalony przez Radę Miejską Cieszyna Uchwałą Nr XXXIX/394/17 z dnia 30 listopada 2017 r., z
aktualizacją wprowadzoną Uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Nr III/17/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
Zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cieszyn realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Cieszynie Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie, przy czym część zadań inwestycyjnych realizowanych jest przez Urząd
Miejski w Cieszynie.
Cel i zakres planu
Celem planu jest rozwój i utrzymanie we właściwym stanie technicznych urządzeń kanalizacyjnych odprowadzających
ścieki sanitarne z nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn do oczyszczalni ścieków przy ul. Motokrosowej
27 w Cieszynie oraz (w marginalnej ilości) do oczyszczalni lokalnej (kontenerowa oczyszczalnia ścieków) przy
ul. Leśnej w Cieszynie.
Zakres działań w ramach realizacji planu obejmuje: budowy nowych odcinków kanalizacji, przebudowy i rozbudowy
(modernizacje) istniejących odcinków kanalizacji, wykonanie przyłączeń budynków do kanalizacji, modernizacje
obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków, a także inne działania związane z gospodarką ściekową, np. dotyczące
zakupu odpowiedniego sprzętu, urządzeń, itp.
Realizacja planu
Inwestycje dokonane w 2018 r. na terenie gminy Cieszyn:
Inwestycje polegające na budowie / przebudowie kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej:
Długość
L.p.
Rodzaj kanalizacji / lokalizacja
zrealizowanej
kanalizacji /m/
Kanały sanitarne zrealizowane w ramach inwestycji prowadzonych
I.
przez ZGK w Cieszynie Sp. z o.o.
1.

2.

3.

II.
1.
2.

III.
1.
2.

Sieć kanalizacji sanitarnej dla podłączenia ścieków
sanitarnych z budynku mieszkalnego przy
ul. Bielskiej wraz z przyłączem
Kanalizacja sanitarna w ul. Gruntowej

Uwagi

103,3

Inwestycja zrealizowana
(zakończona) w 2018 r.

145,6

Inwestycja zrealizowana
(zakończona) w 2018 r.

Kanalizacja sanitarna dla odprowadzenia ścieków
z budynków wielorodzinnych w Cieszynie
Inwestycja zrealizowana
w rejonie ul. Brożka wraz z rozbiórką istniejących
590,17
(zakończona) w 2018 r.
studni na nieczynnej kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Morcinka, Brożka.
Razem:
839,07
Kanały sanitarne zrealizowane w ramach inwestycji prowadzonych przez Gminę Cieszyn,
przekazane w eksploatację ZGK w Cieszynie Sp. z o.o.
Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Czytelni
203,41
Ludowej
Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfantego
68,67
Razem:
272,08
Kanały sanitarne zrealizowane przez podmioty inne niż Gmina Cieszyn i ZGK w Cieszynie Sp. z o.o.,
przejęte na podstawie umów warunkowej sprzedaży urządzeń kanalizacyjnych
i urządzeń służących do odprowadzania ścieków.
Kanały przejęte przez Gminę Cieszyn
222,00
Kanały przejęte przez ZGK w Cieszynie sp. z o.o.
425,33
Razem:
647,33
Razem zrealizowana kanalizacja:
1 758,48

Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej / ogólnospławnej miasta Cieszyn: 51 szt.
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Pozostałe inwestycje zrealizowane w 2018 r. zgodnie z WPRiMUK
Koszt inwestycji
L.p.
Nazwa inwestycji / /lokalizacja
poniesiony w 2018 r.
netto /zł/
282 400,00

Uwagi

1.

Przeniesienie układu pomiarowego energii
elektrycznej z rozdzielni 15 kV na teren
oczyszczalni ścieków przy ul. Motokrosowej 27

inwestycja zakończona w lipcu
2018 r.

2.

Modernizacja systemu monitoringu na terenie
oczyszczalni ścieków – zmiana systemu
analogowego na cyfrowy

29 280,28

inwestycja zakończona
w czerwcu 2018 r.

3.

Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach
administracyjnych budynku obsługi na oczyszczalni
ścieków

13 500,00

inwestycja zakończona
w czerwcu 2018 r.)

4.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Brożka

199 287,00

inwestycja zakończona
w kwietniu 2018 r.)

5.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Frysztackiej i Chemików

640,00

6.

Wykup urządzeń do odprowadzania ścieków
wybudowanych przez podmioty inne niż ZGK
w Cieszynie Sp. z o.o.

91 664,37

7.

Zakup urządzeń do laboratorium oczyszczalni
ścieków

53 243,47

8.

Zakup nowego samochodu specjalnego do
ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z systemem
recyklingu (leasing)

inwestycja w trakcie realizacji –
planowany termin zakończenia
2020 r.).
Szacunkowy koszt realizacji
inwestycji - 3 000 000 zł netto

1 832 900,00

6.5. Środowisko
6.5.1. Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna
Informacje ogólne o planie
Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2019 r., poz. 506).
Program przyjęty uchwałą: Nr X/66/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu
gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna; aktualizacja – uchwała Nr XLV/470/18 z dnia 24 maja 2018 r.
Cel i zakres planu
Plan gospodarki niskoemisyjnej (dalej PGN) obejmuje zakres działań możliwych do realizacji w związku z
ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do
atmosfery. Celem strategicznym PGN jest Dążenie do utrzymania niskoemisyjnego rozwoju gospodarczego i
zaspokajania potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju gospodarczo-społecznego Miasta Cieszyn do 2020 roku
następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną. Natomiast do celów szczegółowych
zaliczono:
1) wdrożenie wizji Miasta jako obszaru zarządzanego w sposób zrównoważony i ekologiczny, stanowiącego
przykład zarówno dla gmin regionu jak i kraju,
2) ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na terenie Miasta, a także
emisji pochodzącej z transportu, spełnienie norm w zakresie jakości powietrza,
3) zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej
oraz mieszkalnych,
4) zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania/dostarczania energii do odbiorców zlokalizowanych na
terenie Miasta,
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5) rozwój systemów zaopatrzenia w energię zmniejszających występowanie niskiej emisji zanieczyszczeń (w tym
emisji pyłów),
6) poprawa ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej,
7) realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania energią,
8) zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę ekoenergetyczną oraz
jakość powietrza,
9) promocja i realizacja wizji zrównoważonego transportu z uwzględnieniem transportu publicznego i
indywidualnego,
10) promocja efektywnego energetycznie oświetlenia.
W strukturze PGN uwzględniono następujące części składowe:
1) inwentaryzację emisji CO2 związaną z wykorzystaniem energii na terenie Gminy Cieszyn,
2) określenie stanu istniejącego w zakresie racjonalnej gospodarki energetycznej,
3) wyznaczenie celu w postaci redukcji emisji możliwej do osiągnięcia w roku 2020,
4) wyznaczenie działań pozwalających na osiągnięcie zakładanego celu oraz ich efektów środowiskowych i
społecznych,
5) propozycję system monitoringu efektów wdrażania przedsięwzięć.
Realizacja planu
W PGN (po jego aktualizacji) określono następujące działania krótkoterminowe, których realizacja w roku 2018
przedstawia się następująco:
1) CIE01 – System monitoringu kosztów i zużycia nośników energii i wody w miejskich budynkach użyteczności
publicznej: od 2017 r. prowadzona jest stosowana baza danych, na bieżąco uzupełniania i aktualizowana, a
zawarte w niej dane pozwalają na prowadzenie czynności i działań analitycznych.
2) CIE02 – Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię
elektryczna i paliwa gazowe: powyższe dokumenty strategiczne zostały zaktualizowane uchwałami Rady
Miejskiej Cieszyna Nr XLV/470/18 oraz Nr XLV/471/18 z dnia 24 maja 2018 r.
3) CIE03 – Stosowanie systemu zielonych zamówień /zakupów publicznych: wdrożono wprowadzanie kryteriów
środowiskowych do systemu zamówień publicznych (tzw. zielone zamówienia). W postępowaniu pn.
„Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Cieszyna w latach 2019-2020”
zastosowano kryterium środowiskowe, polegające na określeniu wymagań dotyczących ilości pojazdów
spełniających normę co najmniej euro 5.
4) CIE04 – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej: w roku
2017 opracowano audyt efektywności energetycznej w zakresie możliwości instalacji odnawialnych źródeł
energii elektrycznej (w oparciu o ogniwa fotowoltaiczne) dla 31 obiektów jednostek organizacyjnych Gminy.
W roku 2018 opracowano dokumentację obejmującą montaż instalacji fotowoltaicznych na 5 obiektach
miejskich i złożono wniosek o dofinansowanie tego działania ze środków unijnych (do 8 maja 2019 r. konkurs
w tym zakresie nie został rozstrzygnięty).
5) CIE05 – Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie:
wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 (obejmującą m.in. ocieplenie elewacji
podwórzowych, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej w ścianach podwórzowych,
docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją).
6) CIE06 – Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna: cały projekt przebudowy systemu
oświetlenia ulicznego na terenie Gminie Cieszyn obejmuje m.in. wymianę 1 977 szt. opraw sodowych na LED
oraz wymianę 1 440 szt. wysięgników. W 2018 r. przeprowadzono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy
zadania.
7) CIE07 – Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna: realizowano etapy I-III
termomodernizacji i podłączenia do sieci ciepłowniczej budynków w śródmieściu. Wykonano prace związane
z dociepleniem budynków przy ul. Głębokiej 18, 31, 33, 48, 53, 56 (etap II). Ponadto zawarto umowę o
dofinansowanie prac w ramach etapu II (budynki przy ulicach: Błogockiej 30b i 30c, B. Chrobrego 3,
Przykopa 15, Bielska 20), a także opracowano dokumentację i przygotowano wniosek na dofinansowanie
etapu III (budynki przy ul. Głębokiej 1, 10, 30, 32, 36, 40, 47 i 60).
8) CIE08 – Podłączenie budynków do sieciowych nośników energii: podłączono 7 budynków wielorodzinnych
do ciepła sieciowego.
9) CIE09 – Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: w ramach
systemu wspierania inwestycji proekologicznych z budżetu miasta udzielono 48 dotacji celowych na
dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania budynków i lokali mieszkalnych, z których
zrealizowanych zostało ostatecznie 40 przedsięwzięć, a wartość udzielonych dotacji wyniosła ponad 165 tys.
zł.
10) CIE10 – Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Cieszyna: w odniesieniu do budynków
komunalnych lub w których Gmina Cieszyna ma udziały, informacje o realizowanych działań przedstawiono
w punkcie CIE07.
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11) CIE11 – Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej: działania
obejmowały m.in. organizację „pikników ekologicznych” pn. „Miasto bez spalin i hałasu – wyzwanie naszych
czasów” dla uczniów cieszyńskich szkół z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi (kwiecień 2018 r.) oraz
Sprzątania Świata (wrzesień 2018 r.), połączony z działaniami edukacyjnymi Fundacji Ekologicznej ARKA.
Ponadto uruchomiono doradztwo i konsultacje dla mieszkańców Cieszyna, aplikujących o środki finansowe w
ramach programu „Czyste powietrze” w zakresie efektywności energetycznej i ograniczenia niskiej emisji
(działanie kontynuowane w okresie marzec – maj 2019 r.). Zamieszczano w „Wiadomościach Ratuszowych”
artykuły popularyzujące tematykę efektywności energetycznej.
12) CIE13 – Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie: nie realizowano działań w
tym zakresie.
13) CIE14 – Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie: zakończono przedsięwzięcie.
14) CIE15 – Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Cieszyna: szczegółowe informacje w tym
zakresie przedstawiono w odrębnym rozdziale raportu.

6.5.2. Gminny Program Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna
Informacje ogólne o programie
Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 r., poz. 799 z późn. zm.)
Program został przyjęty uchwałą: Nr XLVII/479/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna
Cel i zakres programu
W Programie określono następujące cele długoterminowe:
1) wysoka jakość powietrza atmosferycznego charakteryzująca się niskim poziomem zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych, niskim natężeniem hałasu oraz promieniowania niejonizującego,
2) wysoka jakość wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych,
3) zminimalizowana ilość powstających odpadów oraz bezpieczna dla środowiska ich utylizacja w ramach
wspólnej dla regionu gospodarki odpadami,
4) ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz zwiększenie lesistości i ilości terenów
zielonych,
5) Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców.
W oparciu o powyższe zapisy, określenie priorytetowe celów krótkoterminowych dla następujących 11 obszarów:
1) Powietrze atmosferyczne
• ograniczenie niskiej emisji
• ograniczenie zapotrzebowania na energię konwencjonalną
2) Gospodarka wodno-ściekowa
• ograniczenie ilości ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do środowiska
• zapewnienie wszystkim mieszkańcom wysokiej jakości wody pitnej
3) System obszarów chronionych
• ochrona istniejącej sieci obszarów i obiektów chronionych
• rozwój systemu obszarów i obiektów chronionych
• zachowanie bioróżnorodności gatunkowej i siedliskowej na terenach nie objętych ochroną
4) Lasy i zadrzewienia
• zwiększenie lesistości
5) Tereny zieleni miejskiej
• renowacja istniejących parków i zieleńców
• zwiększenie powierzchni terenów zieleni urządzonej
6) Zagrożenie powodziowe
• ograniczenie zagrożenia powodziowego terenów zabudowanych
7) Gleby użytkowane rolniczo
• ograniczenie skutków zanieczyszczenia gleb
8) Hałas
9) ograniczenie poziomu nadmiernego hałasu komunikacyjnego
10) Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące
• ograniczenie zagrożenia promieniowaniem niejonizującym
11) Edukacja ekologiczna
• skuteczna i różnorodna edukacja ekologiczna.
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Program wyznacza szereg kierunków działań, które mają przełożenie na szczegółowe cele, działania i zadania ujęte
w programach „branżowych”, opracowywanych i przyjmowanych na szczeblu krajowych, wojewódzkim lub
lokalnym, takich jak np.:
• Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16
października 2016 r. – Dz. U. z 2016 r., poz. 1967);
• Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
18 października 2016 r. – Dz. U. z 2016 r., poz. 1938);
• Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 (uchwała Nr V/37/7/2017 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.);
• Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji (uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku
Samorządowego Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.);
• Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna (uchwała Nr XLV/470/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 maja
2018 r.);
• Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Cieszyn na lata 2013-2032
(uchwała Nr XXVIII/297/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 stycznia 2013 r.);
• Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Cieszyn w 2018 roku (uchwała Nr XLII/420/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 2018 r.).
Realizacja programu
Efekty realizacji podejmowanych działań w zakresie objętym programem przedstawiono w rozdziałach dotyczących
realizacji poszczególnych programów i planów oraz w rozdziale dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi.

6.5.3. Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2018 roku
Informacje ogólne o programie
Podstawą prawną Programu jest art. 11a ust. 1 powiązany z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 122).
Program został przyjęty uchwałą Nr XLII/420/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w
2018 roku.
Cel i zakres programu
Zgodnie z art. 11a ust. 2, 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt program obejmował działania w
zakresie:
1) zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt;
3) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) humanitarne ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację
zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) nieobowiązkowe znakowanie psów i kotów za pomocą elektronicznego mikroprocesora oraz ich rejestracja w
bazie danych zwierząt oznakowanych elektronicznie;
10) sterylizację lub kastrację psów i kotów, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób,
pod których opieką zwierzęta się znajdują.
Na realizację programu zaplanowano kwotę w wysokości 150 480,00 zł.
Realizacja programu
1) Bezdomne psy: opiekę (wyłapywanie, umieszczanie w schronisku, adopcje, sterylizacje i kastracje) realizował
przedsiębiorca posiadający zezwolenie na wyłapywanie, transport zwierząt bezdomnych oraz prowadzenie
schroniska dla zwierząt, działający pod nazwą: Firma Handlowa Beata Kowalczyk, Cieszyn, ul. Cicha 10. Psy
były wyłapywane na zgłoszenie Straży Miejskiej w Cieszynie lub Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wyłapano 96 psów (dla porównania: w 2016 r. – 76 psów, w
2017 r. – 75), z tego 79 psów zostało odebranych ze schroniska przez ich dotychczasowych właścicieli. Psy, po
które nie zgłosili się właściciele w terminie 14 dni od dnia umieszczenia w schronisku, przygotowano do
adopcji (łącznie 9 psów). Psy przebywające w schronisku mają zapewnione zabiegi weterynaryjne takie jak
szczepienia, odrobaczanie, sterylizacja/kastracja (w 2018 r. wykonano 11 zabiegów) oraz elektroniczne
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2)

3)
4)

5)

znakowanie. W dniu 31 grudnia 2018 r. w schronisku przebywało łącznie 16 psów wyłapanych na terenie
Cieszyna w latach 2011-2018. Przedsiębiorca realizujący ww. zadanie współpracuje z Fundacją dla Zwierząt i
Środowiska „Lepszy Świat”, która w ramach współpracy wspomaga akcję adopcji, między innymi poprzez
prowadzenie strony internetowej schroniska, na której zamieszczane są profile psów czekających na adopcję, a
także poszukiwanie nowych domów dla zwierząt i domów tymczasowych dla zwierząt źle znoszących pobyt w
schronisku. Koszt realizacji zadania: 91 200,00 zł.
Bezdomne i wolno żyjące koty: opiekę polegającą na odławianiu (na zgłoszenia mieszkańców gminy, w tym
społecznych karmicieli kotów, Straży Miejskiej w Cieszynie lub pracowników Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie) zarówno kotów wolno żyjących, jak i bezdomnych oraz młodych
miotów realizowała Fundacja dla Zwierząt i Środowiska „Lepszy Świat” z siedzibą w Cieszynie przy
ul. Limanowskiego 8, w okresie od 8 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Koty w zależności od stanu zdrowia
poddawane były leczeniu, szczepieniu, odrobaczaniu, odświerzbianiu oraz zabiegom sterylizacji/kastracji, a
następnie oddawane do adopcji lub – w przypadku, gdy dane zwierzę z uwagi na cechy charakteru nie
nadawało się do adopcji – wypuszczane w rejonie, w którym zostały złapane. W 2018 r. Fundacja zapewniła
opiekę nad 110 kotami. Ponadto Fundacja koordynowała akcję dokarmiania kotów wolno żyjących w okresie
zimowym w 2018 r., dystrybuując karmę pośród społecznych karmicieli, działających na terenie Gminy
Cieszyn. Koszt realizacji zadania: 44 800,00 zł.
Bezdomne zwierzęta gospodarskie: w 2018 r. nie zaistniała konieczność podjęcia interwencji w sprawie
bezdomnych zwierząt gospodarskich lub ich odebrania właścicielowi. Tym samym nie wydatkowano środków
na pokrycie kosztów przebywania zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym.
Opieka weterynaryjna nad zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych: opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi poszkodowanymi w wypadkach drogowych sprawował gabinet weterynaryjny współpracujący ze
schroniskiem dla zwierząt, w ramach zadania realizowanego przez Firmę Handlową Beata Kowalczyk,
Cieszyn, ul. Cicha 10. Opiekę nad wolno żyjącymi zwierzętami poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych (i
innych zdarzeniach) sprawowały trzy gabinety weterynaryjne – w tym zakresie udzielono pomocy
weterynaryjnej łącznie 70 poszkodowanym zwierzętom za łączną kwotę: 8 848,00 zł.
Sterylizacja/kastracja zwierząt domowych oraz ich znakowanie elektroniczne: sfinansowano 76 zabiegów
sterylizacji/kastracji oraz oznakowano elektronicznie 83 zwierzęta domowe (psy i koty). Dane właścicieli
zwierząt oznakowanych zostały zamieszczone w międzynarodowej bazie danych zwierząt oznakowanych
elektronicznie Safe Animal. Koszt realizacji zadania wyniósł łącznie: 18 900,00 zł.

Łącznie na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości: 163 748,00 zł.

6.5.4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Cieszyn
na lata 2013-2032
Informacje ogólne o programie
Podstawa prawna programu:
1) ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r., poz. 2119);
2) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8 poz. 31);
3) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r.
nr 71, poz. 649).
Program przyjęty został uchwałą: Nr XXVIII/297/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie
przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Cieszyn na lata 2013-2032”.
Cel i zakres programu
Celem programu jest usunięcie z terenu Gminy Cieszyn wyrobów azbestowych, realizowany w sposób zaplanowany,
bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, a w rezultacie zmniejszenie oraz ostateczne wyeliminowanie
szkodliwego działania azbestu na środowisko oraz zdrowie ludzi. Podstawowe zadania programu to:
1) inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Cieszyn i jej bieżąca aktualizacja;
2) monitoring postępów w usuwaniu wyrobów zawierających azbest;
3) realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej na terenie Gminy;
4) pomoc finansowa przy usuwaniu azbestu dla osób fizycznych.
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Realizacja programu:
1) Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest: w 2008 r. na terenie Gminy Cieszyn została przeprowadzona
pierwsza inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Natomiast w 2015 r., przy dofinansowaniu Ministra
Gospodarki w ramach Konkursu Azbest 2015, została wykonana aktualizacja inwentaryzacji. Dane pozyskane
w ramach inwentaryzacji zostały wprowadzone do Bazy Azbestowej, aktualnie prowadzonej przez Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii, co pozwala monitorować realizację Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009-2032. W miarę pozyskiwania informacji dotyczących likwidacji wyrobów azbestowych na terenie
Gminy, na bieżącą prowadzona jest aktualizacja Bazy Azbestowej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,
dane zawarte w Bazie Azbestowej dla Gminy Cieszyn przedstawiają się następująco:
a) zinwentaryzowano (po aktualizacji w 2015 r.) 550,460 Mg wyrobów zawierających azbest;
b) do unieszkodliwienia pozostało 353,129 Mg wyrobów zawierających azbest.
2) Monitoring postępów w usuwaniu wyrobów zawierających azbest: monitoring prowadzony jest na podstawie
informacji przedkładanych Burmistrzowi Miasta Cieszyna przez właścicieli nieruchomości, na których
usunięto azbest, bądź przez uprawnione firmy realizujące prace związane z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest. Monitoring prowadzony jest od 2006 r., co pozwala na sporządzenie poniższego
zestawienia:
Sumaryczna ilość usuniętych
wyrobów zawierających azbest
[Mg]
8,92
30,3
1,82
14,42
2,12
8,04
13,25
13,87
1,94
4,78
8,08
14,12
17,662

Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

3) Pomoc finansowa przy usuwaniu azbestu dla osób fizycznych: od 2011 r. z budżetu Gminy Cieszyn udzielane
są właścicielom nieruchomości dotacje do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Podstawę
prawną udzielania dotacji aktualnie stanowi uchwała Nr XXXV/341/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29
czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 lipca 2017 r., poz. 4209). Dotacje udzielane są w
wysokości:
a) 1 000 zł – za demontaż, transport oraz unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest;
b) 500 zł – za transport oraz unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest.
Od 2016 r. Gmina Cieszyn pozyskuje środki zewnętrzne na realizację powyższego zadania w postaci dotacji z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dalej: WFOŚ).
Wysokość dofinansowania wynosi:
a) maksymalnie 800 zł – za demontaż, transport oraz unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających
azbest;
b) 600 zł – za transport oraz unieszkodliwienie 1 mg wyrobów zawierających azbest.
W 2018 r. z budżetu Gminy przyznano 7 dotacji na łączną kwotę 13 060,00 zł, z czego rzeczywista wartość
udzielonego dofinansowania (po rozliczeniu) wyniosła 7 522,00 zł. Wniosek o dotację z WFOŚ dotyczył
natomiast 10 nieruchomości (objęto również właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli wniosków o dotację
z budżetu Gminy). Z WFOŚ uzyskano dotację w wysokości 12 068,83 zł, z czego 6 251,23 zł przekazano
właścicielom nieruchomości. W związku z powyższym poniesiony przez Gminę Cieszyn koszt usunięcia
azbestu w ilości 17,662 Mg w roku 2018 r. wyniósł 1 704,40 zł.
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6.6. Polityka społeczna i zdrowotna
6.6.1. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna
na lata 2014 - 2020
Informacje ogólne o strategii
Obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych nakłada na gminę ustawa
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna na lata 2014 - 2020 uchwalona została
przez Radę Miejską Cieszyna 24 kwietnia 2014 roku (Uchwała Nr XLII/444/14).
Celem głównym Strategii jest stworzenie wszystkim mieszkańcom Cieszyna warunków do aktywnego udziału w życiu
społeczności lokalnej na miarę potrzeb i możliwości.
Cel i zakres strategii
W Strategii określono również następujące cele strategiczne:
1) rozwój systemu wspierającego aktywność zawodową mieszkańców gminy Cieszyn;
2) rozwijanie gminnego systemu przeciwdziałania i wychodzenia z bezdomności;
3) tworzenie osobom niepełnosprawnym oraz długotrwale lub ciężko chorym w Cieszynie warunków do
aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej na miarę ich możliwości i potrzeb;
4) przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku;
5) stworzenie spójnego i kompleksowego systemu wsparcia rodzin z dziećmi w Cieszynie;
6) przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom społecznym;
7) zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie i problemów z nim związanych oraz utrzymanie i wzmacnianie
skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Cieszyn.
Odbiorcami Strategii są mieszkańcy Cieszyna, w szczególności osoby i rodziny potrzebujące pomocy i wsparcia z
powodu: ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, uzależnień, problemów opiekuńczo - wychowawczych, samotnego
rodzicielstwa, sieroctwa społecznego, bezradności (życiowej, społecznej, rodzinnej), niepełnosprawności, długotrwałej
choroby, starości, przemocy w rodzinie.
Planowane w Strategii działania przewidują znaczny udział jednostek Gminy oraz organizacji pozarządowych, którym
Gmina zleca realizację wielu zadań publicznych.
Strategia wyznacza ogólne cele i działania w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, natomiast w wielu
obszarach są one szczegółowo określane w różnego rodzaju programach gminnych, w tym:
1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii Miasta Cieszyna, uchwalanym corocznie przez Radę Miejską;
2) Gminnym Programie Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna;
3) Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Jednostką odpowiedzialną za koordynację Strategii jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Strategia realizowana jest
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, inne jednostki organizacyjne gminy oraz organizacje pozarządowe, którym
gmina Cieszyn zleca wykonywanie zadań w obszarze polityki społecznej.
Partnerami w realizacji Strategii są organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne szczebla powiatowego,
wojewódzkiego, jednostki i organy administracji państwowej, służba zdrowia, kościoły i związki wyznaniowe,
podmioty ekonomii społecznej oraz podmioty gospodarcze.
3. Realizacja strategii
Gmina w ramach Strategii współpracowała z różnymi jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami
pozarządowymi, powiatowym urzędem pracy, placówkami oświatowymi (szkołami, przedszkolami), służbą więzienną,
instytucjami publicznymi.
W ramach Strategii realizowano następujące działania:
Cel strategiczny – Rozwój systemu wspierającego aktywność zawodową mieszkańców gminy Cieszyn
1) Cel szczegółowy 1.1. – Poszerzanie struktury wspierającej działania osób bezrobotnych w poszukiwaniu
pracy:
• poszerzanie poziomu współpracy z PUP, OHP i niepublicznymi służbami zatrudnienia w zakresie
pośrednictwa pracy, doradztwa i doskonalenia zawodowego;
• pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez promowanie oferty szkoleniowej PUP, OHP
i niepublicznych służb zatrudnienia;
• udział w partnerstwach (krajowych i międzynarodowych) na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
2) Cel szczegółowy 1.2. – Przeciwdziałanie i eliminowanie negatywnych skutków psychospołecznych
bezrobocia:
• współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie monitorowania zjawiska bezrobocia na terenie
gminy Cieszyn;

Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2018 rok
35

•

redukowanie psychospołecznych skutków bezrobocia: praca socjalna prowadzona przez pracowników
socjalnych we współpracy z psychologami, doradcami zawodowymi, prawnikami (m.in. w oparciu
o kontrakt socjalny).
3) Cel szczegółowy 1.3. – Dążenie do wyrównania szans różnych grup społecznych na rynku pracy ze
szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych społecznie:
• współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i organizacjami pozarządowymi w zakresie inicjowania i
wspierania systemowych rozwiązań umożliwiających podjęcie pracy, między innymi tworzenia
spółdzielni socjalnych;
• wspieranie różnych form zatrudnienia w tym socjalnego i subsydiowanego (np. w ramach robót
publicznych) oraz innych form aktywizacji zawodowej (np. prac społecznie użytecznych);
• organizowanie (w ramach projektów systemowych) indywidualnego doradztwa zawodowego w zakresie
planowania ścieżki kształcenia lub drogi zawodowej oraz diagnozy predyspozycji zawodowych;
• udzielanie osobom bezrobotnym i ich rodzinom wsparcia, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
• szkolenia podnoszące kwalifikacje uczestników projektu systemowego.
Cel strategiczny – Rozwijanie gminnego sytemu przeciwdziałania i wychodzenia z bezdomności
1) Cel szczegółowy 2.1. – Podejmowanie systematycznych działań w zakresie zapobiegania bezdomności i
wczesnej interwencji:
• przeciwdziałanie zagrożeniu utraty mieszkań;
• budowa mieszkań socjalnych;
• wspieranie nowych inicjatyw na rzecz osób zagrożonych bezdomnością;
• systematyczne monitorowanie problemu bezdomności;
• współpraca pomiędzy instytucjami i służbami publicznymi na rzecz pomocy osobom bezdomnym;
• zapewnienie pomocy doraźnej i stałej osobom bezdomnym.
2) Cel szczegółowy 2.2. – Ograniczanie zjawiska bezdomności, zapobieganie jego powstawaniu, reintegracja
społeczna i zawodowa:
• praca z osobami bezdomnymi w oparciu o wspólnotowe domy dla osób bezdomnych, przy wykorzystaniu
kontraktów socjalnych, indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności oraz "indywidualnych
programów edukacji socjalnej";
• wspieranie funkcjonowania mieszkań docelowych dla osób bezdomnych, pozytywnie realizujących
program wychodzenia z bezdomności;
• pomoc w przystosowaniu się do życia osób po opuszczeniu zakładów karnych;
• współpraca ze służbą kuratorską i służbą więzienną.
3) Cel szczegółowy 2.3. – Wspieranie i promowanie modelowych rozwiązań w zakresie radzenia sobie
z problemami marginalizacji i wykluczenia społecznego wynikającym z bezdomności:
• rozbudowa zintegrowanego systemu usług socjalnych dla osób wykluczonych społecznie, świadczonych
przez podmioty publiczne i pozarządowe, obejmującego: udzielanie schronienia, pomoc psychologicznoterapeutyczną, tworzenie miejsc edukacji socjalnej, pomoc prawną;
• współpraca z innymi samorządami oraz innymi podmiotami.
Cel strategiczny – Tworzenie osobom niepełnosprawnym oraz długotrwale lub ciężko chorym w Cieszynie
warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej na miarę ich możliwości i potrzeb
1) Cel szczegółowy 3.1. – Tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób
niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych:
• organizacja mieszkań treningowych i chronionych;
• świadczenie usług specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych, w tym asystenta osoby
niepełnosprawnej;
• udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz długotrwale lub ciężko chorym, zgodnie z ustawą o
pomocy społecznej i ustawą o świadczeniach rodzinnych;
• zapewnienie opieki całodobowej/wsparcie placówek świadczących opiekę całodobową dla osób
niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych;
• prowadzenie działań profilaktycznych i rehabilitacyjnych;
• wsparcie inicjatyw szerzących wiedzę i podnoszących kwalifikacje osób niepełnosprawnych oraz osób
długotrwale lub ciężko chorych;
• organizowanie i wspieranie dziennych ośrodków i placówek wsparcia dla osób niepełnosprawnych;
• prowadzenie oddziałów integracyjnych dla dzieci i młodzieży w publicznych przedszkolach, szkołach
i gimnazjach.
2) Cel szczegółowy 3.2. – Podnoszenie świadomości społeczeństwa o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz
osób długotrwale lub ciężko chorych:
• organizowanie i uczestnictwo w akcjach edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej, które uczą
traktować niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych, z należną im godnością;
• wspieranie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
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•

wsparcie rodziców w zakresie akceptacji niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby dzieci,
zainteresowanie środków masowego przekazu problemami osób niepełnosprawnych oraz osób
długotrwale lub ciężko chorych i ich rodzin.
3) Cel szczegółowy 3.3. – Kształtowanie przyjaznej przestrzeni publicznej:
• wspieranie zadań związanych z likwidacją barier architektonicznych obiektów będących w zasobach
gminy Cieszyn;
• wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych w lokalach
mieszkalnych.
4) Cel szczegółowy 3.4. – Poprawa dostępności do informacji:
• prowadzenie punktów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
• ułatwianie dostępu osobom niepełnosprawnym do Internetu.
Cel strategiczny – Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku
1) Cel szczegółowy 4.1. – Podnoszenie świadomości społeczeństwa o potrzebach i problemach ludzi starszych:
• wspieranie i promowanie akcji służących podnoszeniu świadomości społeczeństwa o potrzebach i
problemach ludzi starszych.
2) Cel szczegółowy 4.2. – Wsparcie osób i rodzin w środowisku domowym:
• tworzenie innowacyjnych form pomocy osobom starszym w ich środowisku zamieszkania;
• świadczenie usług opiekuńczych;
• organizacja i prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia, w tym klubów, świetlic dla osób starszych,
mieszkań chronionych.
3) Cel szczegółowy 4.3. – Wsparcie instytucjonalne:
• prowadzenie Domu Spokojnej Starości;
• współpraca z różnymi typami domów pomocy społecznej;
• szerzenie idei i pomoc w organizowaniu rodzinnych domów pomocy.
4) Cel szczegółowy 4.4. – Współpraca między osobami zaangażowanymi w pomoc na rzecz osób starszych –
wymiana dobrych doświadczeń:
• współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi;
• promowanie modelu rodziny wielopokoleniowej.
Cel strategiczny – Stworzenie spójnego i kompleksowego systemu wsparcia rodzin z dziećmi w Cieszynie
1) Cel szczegółowy 5.1. – Wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych:
• zapewnienie miejsc opieki nad dzieckiem, do czasu rozpoczęcia przez nie nauki w szkole;
• zapewnienie oferty ogólnodostępnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
• organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
• zapewnienie oraz stałe rozwijanie oferty placówek wsparcia dziennego, w tym także placówek o
charakterze pracy podwórkowej z dziećmi i młodzieżą;
• umożliwienie rodzinom wielodzietnym udziału w społeczno – kulturalnym życiu miasta.
2) Cel szczegółowy 5.2. – Przeciwdziałanie zjawiskom zagrażającym rodzinie:
• zapewnienie rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej wsparcia rzeczowego oraz finansowego,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
• rozwój oraz upowszechnienie dostępu do poradnictwa rodzinnego, prawnego, psychologicznego oraz
specjalistów pracujących z rodziną;
• realizowanie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania dysfunkcji rodzin;
• rozwijanie oferty usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi;
• organizowanie grup wsparcia dla rodziców.
3) Cel szczegółowy 5.3. – Pomoc rodzinie w sytuacji kryzysowej:
• zapewnienie rodzinom przeżywającym poważne trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych, miejsc w mieszkaniach chronionych oraz mieszkaniach readaptacyjnych,
zapewniających całodobowe wsparcie;
• zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
wsparcia asystenta rodziny i pracownika socjalnego;
• pomoc kobietom w ciąży oraz rodzicom samotnie wychowującym dzieci.
4) Cel szczegółowy 5.4. – Reintegracja rodzin:
• podejmowanie działań edukacyjnych i wspierających, skierowanych do rodziców dzieci i młodzieży
umieszczonych w pieczy zastępczej zmierzających do powrotu dzieci pod opiekę rodziców, budowanie
więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi;
• wsparcie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępcze.
Cel strategiczny – Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom społecznym
1) Cel szczegółowy 6.1. – Zwiększenie świadomości społecznej i poziomu wiedzy na temat wpływu substancji
psychoaktywnych na życie człowieka:
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podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym skierowanych do rodziców;
podnoszenie kwalifikacji z zakresu pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą;
prowadzenie działań edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów informacyjnych, służących
kształtowaniu prawidłowych postaw społecznych wśród mieszkańców Cieszyna;
• podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.
2) Cel szczegółowy 6.2. – Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia społecznego dla osób nadużywających
oraz uzależnionych od środków psychoaktywnych:
• wspieranie lecznictwa odwykowego, instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych
działających w obszarze rozwiązywania problemów uzależnień;
• utrzymanie i rozwój spójnego systemu współpracy instytucji i organizacji zajmujących się
rozwiązywaniem problemów uzależnień;
• wspieranie działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w domach pomocy społecznej.
3) Cel szczegółowy 6.3. – Zmniejszanie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych wynikających
z uzależnień:
• poprawa funkcjonowania rodzin z problemem uzależnień;
• poprawa stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych.
4) Cel szczegółowy 6.4. – Zmniejszanie zjawiska nadużywania środków psychoaktywnych przez dzieci i
młodzież:
• zintensyfikowanie działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży;
• wyposażanie dzieci i młodzieży w kompetencje psychospołeczne;
• rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży oraz poszerzanie oferty alternatywnego spędzania
czasu wolnego;
• wykorzystanie potencjału psychospołecznego dzieci i młodzieży do podejmowania działań w środowisku
rówieśniczym.
Cel strategiczny – Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie i problemów z nim związanych oraz utrzymanie
i wzmacnianie skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Cieszyn
1) Cel szczegółowy 7.1. – Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc
z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodzin:
• kompleksowa pomoc dla ofiar przemocy w tym podejmowanie interwencji w środowiskach dotkniętych
przemocą w rodzinie oraz realizacja Procedury „Niebieskie Karty”;
• zapewnienie kobietom i dzieciom całodobowego schronienia oraz pomocy specjalistycznej;
• utworzenie mieszkań readaptacyjnych;
• podejmowanie działań interwencyjnych i zabezpieczających dzieci, które są ofiarami i świadkami
przemocy w rodzinie;
• -ochrona osób starszych i niepełnosprawnych doznających przemocy ze strony swoich bliskich lub
opiekunów;
• oddziaływania terapeutyczno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
2) Cel szczegółowy 7.2. – Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących
przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do różnych grup społecznych:
• realizacja programów edukacyjnych adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych;
• kształtowanie umiejętności wychowawczych i społecznych u rodziców poprzez prowadzenie warsztatów
umiejętności wychowawczych.
3) Cel szczegółowy 7.3. – Zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w
rodzinie oraz zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w
rodzinie:
• umacnianie interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
• podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
4) Cel szczegółowy 7.4. – Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie:
• rozpowszechnianie informacji na temat przemocy w rodzinie, przeciwdziałania przemocy oraz ochrony
przed przemocą;
• współudział w organizacji kampanii społecznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie, propagujących konstruktywne formy współżycia oraz wychowania w rodzinie.

6.6.2. Program Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2019 – 2021
Informacje ogólne o programie
Obowiązki gminy w zakresie wspierania rodziny określa ustawa z dnia
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zalicza do nich w szczególności:
1) opracowanie i realizację 3-letnich programów wspierania rodziny;
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2) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz pracę z
rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez zapewnienie
rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego
poradnictwa, organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, prowadzenie
placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;
3) współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczowychowawczych w wysokości odpowiednio 10%, 30%, 50% pełnych kosztów w pierwszym, drugim oraz
trzecim i kolejnych latach pobytu dzieci w pieczy zastępczej;
4) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zamieszkałego na terenie gminy.
Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna obejmujący rok 2018 uchwalony został Uchwałą Nr
XXI/191/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 kwietnia 2016 roku i obejmował lata 2016 – 2018 .
Dzięki współpracy wielu podmiotów udało się stworzyć w Cieszynie sprawny system pomocy rodzinom, w
szczególności tym przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Cel i zakres programu
Celem głównym Programu jest rozwijanie spójnego i kompleksowego systemu wsparcia rodzin
w Cieszynie, pozwalającego na zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych warunków rozwoju i wychowania w
środowisku rodzinnym.
Program określa następujące cele szczegółowe:
1) wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
2) zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom - przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji funkcji rodziny;
3) pomoc rodzinom z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinom
w sytuacji kryzysowej;
4) reintegracja rodzin.
Realizacja programu
W ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna w 2018 roku zrealizowano szereg zadań.
W ramach celu szczegółowego 1 – Wsparcie wszystkich rodzin z dziećmi w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych:
1) udzielano świadczeń w ramach programu Rodzina 500 plus – przyznano świadczenie wychowawcze 2302
rodzinom na 3351 dzieci, a koszt świadczeń wyniósł 18.281.245,00 zł;
2) zapewniano miejsca w żłobkach i przedszkolach – z opieki w żłobkach skorzystało 360 dzieci,
a w przedszkolach 1559;
3) promowano i wspierano działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży – szkoły organizowały różnego rodzaju zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjnokompensacyjne,
rewalidacyjne,
socjoterapeutyczne,
z
logopedą,
psychologiem
i pedagogiem;
4) organizowano oraz współfinansowano wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży – szkoły
organizowały warsztaty, półkolonie oraz kolonie, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” organizował
różnego rodzaju zajęcia w okresie ferii zimowych i wakacji, organizacją wypoczynku, na zlecenie gminy,
zajmowało się także wiele organizacji pozarządowych;
5) rozwijano ofertę ogólnodostępnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży – Cieszyński
Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” organizował zajęcia dla dzieci w ramach grup zainteresowań, pracowni i
zespołów artystycznych, w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Miejskiej odbywały się różnego rodzaju warsztaty i
turnieje, wiele zajęć organizowanych było, na zlecenie gminy, przez organizacje pozarządowe, w tym zajęcia
sportowo-rekreacyjne, edukacyjne, socjoterapeutyczne, kompensacyjne i rewalidacyjne, a także artystyczne;
6) wspierano ideę wolontariatu oraz promowano aktywność młodego pokolenia na rzecz osób potrzebujących –
organizacją wolontariatu zajmowały się organizacje pozarządowe, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
realizowano 2 programy wolontariackie z zaangażowaniem 25 wolontariuszy, szkoły organizowały także
wiele akcji wolontariackich, niektóre prowadziły także szkolne kluby wolontariatu;
7) wzmacniano rodziny poprzez rozwój poradnictwa rodzinnego oraz upowszechnianie dostępności do
specjalistów pracujących z rodziną – organizacje pozarządowe, na zlecenie gminy, zapewniały kompleksowe
poradnictwo psychologiczne, prawne, pomoc terapeutyczną, a także grupy wsparcia, natomiast przedszkola i
szkoły organizowały porady psychologiczne, pedagogiczne oraz logopedyczne;
8) inicjowano współpracę jednostek samorządu terytorialnego, kościołów i związków wyznaniowych oraz
organizacji pozarządowych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – gmina Cieszyn
zlecała wiele zadań organizacjom pozarządowym, współpracowała z Powiatem Cieszyńskim w zakresie
prowadzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a także wystąpiła
do Powiatu z propozycją utworzenia powiatowego ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży;
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9) prowadzono placówki wsparcia dziennego, obejmujące dzieci wychowaniem i opieką – jedna
z organizacji pozarządowych, na zlecenie gminy, prowadziła 6 placówek wsparcia dziennego,
z oferty których skorzystało łącznie 136 dzieci;
10) promowano działania na rzecz rodzin wielodzietnych, w tym realizowano program Cieszyńska Karta Dużej
Rodziny – Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej wydał Cieszyńską Kartę Dużej
Rodziny 62 rodzinom, a łącznie z Karty na koniec 2018 roku korzystały 422 rodziny.
W ramach celu szczegółowego 2 – Zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom – przeciwdziałanie marginalizacji i
degradacji funkcji rodziny:
1) udzielano rodzinom z dziećmi będącym w trudnej sytuacji życiowej pomocy w formie świadczeń rodzinnych,
alimentacyjnych – MOPS wypłacił zasiłki rodzinne z dodatkami 886 świadczeniobiorcom w łącznej kwocie
2.542.954,00 zł, a także 253 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w łącznej kwocie
253.000,00 zł, z Funduszu Alimentacyjnego 3147 świadczeń o łącznej wartości 1.323.501,00 zł;
2) zapewniano rodzinom (zwłaszcza dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich) pomoc w formie gorącego posiłku
– MOPS finansował żywienie (obiady w szkołach, posiłki w przedszkolach i żłobkach) dla 110 dzieci,
dodatkowo 24 dzieci dożywianych było na wniosek dyrektora placówki, bez konieczności wydania decyzji,
szkoły pozyskiwały także sponsorów posiłków dla dzieci;
3) udzielano dzieciom i młodzieży stypendiów o charakterze socjalnym oraz naukowym – stypendia socjalne
wypłacono 107 uczniom, naukowe 509 uczniom, sportowe 218;
4) udzielano pomocy w zaopatrzeniu dzieci i młodzieży w podręczniki i artykuły szkolne – wszyscy uczniowie
zostali objęci wsparciem w postaci zaopatrzenia w podręczniki szkolne i ćwiczeniaw ramach programu
rządowego – łącznie 2540 uczniów;
5) świadczono pomoc finansową i rzeczową rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – pomocą
finansową MOPS objętych było 119 rodzin z dziećmi, rodziny z dziećmi objęte były także pomocą rzeczową,
świadczoną przez organizacje pozarządowe;
6) zapewniano poradnictwo dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze – MOPS
organizował indywidualne konsultacje z psychologiem dla rodzin przeżywających trudności;
7) udzielano pomocy w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi
– MOPS udzielił pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych 8 rodzinom z problemem
niepełnosprawności, w których wychowywały się dzieci, pomocą objęto bezpośrednio 10 dzieci;
8) szkolono kadrę profesjonalnie pomagającą z instytucji i organizacji zajmujących się wspieraniem rodziny –
pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny uczestniczyli w wielu merytorycznych szkoleniach, pracownicy
socjalni korzystali także z superwizji;
9) organizowano grupy wsparcia oraz grupy samopomocowe dla rodziców przeżywających trudności
opiekuńczo-wychowawcze – organizacje pozarządowe w ramach prowadzonych placówek organizowały
grupy wsparcia oraz grupy terapeutyczne;
10) zabezpieczano mieszkania dla rodzin z dziećmi – z zasobów gminy przyznano lokale mieszkalne dla 15
rodzin z dziećmi.
W ramach celu szczegółowego 3 – Pomoc rodzinie w sytuacji kryzysowej:
1) zapewniano rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pomoc
asystenta rodziny – wsparciem asystenta objęte były 52 rodziny;
2) świadczono pracę socjalną – 38 rodzin w związku z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej korzystało ze wsparcia pracownika socjalnego;
3) monitorowano sytuację rodzin przezywających trudności opiekuńczo-wychowawcze – asystenci rodziny oraz
pracownicy socjalni stale monitorowali sytuację dzieci w rodzinach przezywających trudności opiekuńczowychowawcze;
4) wspierano działalność ośrodków zapewniających wsparcie kobietom w ciąży oraz samotnym matkom – gmina
udzieliła Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla
osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którego skorzystało 16 osób z Cieszyna, gmina zlecała także
prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z którego skorzystało 18 osób z
Cieszyna;
5) współfinansowano pobyt dzieci w pieczy zastępczej – koszt współfinansowania pobytu 42 dzieci w pieczy
zastępczej wyniósł 256.046,35 zł;
6) prowadzono mieszkanie chronione dla rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych – z mieszkania korzystała 1 rodzina – matka z dwójką dzieci.
W ramach celu szczegółowego 4 – Reintegracja rodzin:
1) rozwijano działania wspierające i edukacyjne skierowane do rodziców dzieci i młodzieży umieszczonych w
pieczy zastępczej, mających na celu powrót dzieci pod opiekę rodziców, budowanie więzi pomiędzy dziećmi i
rodzicami – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie podejmował pracę z 25 rodzinami
biologicznymi na rzecz powrotu dzieci z pieczy zastępczej, 15 z tych rodzin objętych było pomocą asystenta
rodziny, 5 dzieci wróciło z pieczy zastępczej pod opiekę rodzin biologicznych;
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2) rozwijano system wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze – wychowankowie pieczy obejmowani byli wsparciem pracowników socjalnych, korzystali
również ze świadczeń pomocy społecznej;
3) zabezpieczano mieszkania dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą – Zakład Budynków Miejskich Sp. z
o. o. przydzielił lokale socjalne 8 usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej.

6.6.3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2018
Informacje ogólne o programie
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z
dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, określają obowiązek organów administracji rządowej i
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania
środków psychoaktywnych, a także wspierania przedsięwzięć temu służących. Ustawodawca określił kierunki polityki
wobec problemów alkoholowych i narkotykowych, wskazał zadania z tego zakresu i ich źródła finansowania oraz
podmioty odpowiedzialne za ich koordynację.
GPPiRPA oraz PN realizowany jest w oparciu o środki własne gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Cel i zakres programu
Zadania programu obejmują m.in.:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i
narkotyków;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia od środków psychoaktywnych, pomocy
psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w
pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych i narkomanii;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych i
zasad ich sprzedaży oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej;
7) udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy
socjalnej i kontraktu socjalnego;
8) prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
Przedmiotowy program uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii, które zostały określone w Narodowym Programie Zdrowia.
Ponadto, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Miasta Cieszyna na rok 2018 stanowił odpowiedź na zapisy ww. ustaw, określając lokalną strategię w zakresie
profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód wynikających z używania alkoholu i narkotyków.
GPPiRPA oraz PN na 2018 rok uwzględnia „Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów
profilaktyki” Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także wyniki badań zrealizowanych
w okresie 2014 - 2015, w ramach zadania „Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku
lokalnym - przeprowadzenie diagnozy”. Ponadto, Program jest integralną częścią Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Cieszyna na lata 2014 - 2020.
GPPiRPA oraz PN swoim zasięgiem obejmuje wielopłaszczyznowe działania dotyczące przeciwdziałania i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych.
Realizacja programu
W ramach Programu zrealizowano następujące działania:
1) Cel szczegółowy – Zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów alkoholowych i
narkotykowych poprzez udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i osobom
zagrożonym uzależnieniem.
• Gmina współpracowała z podmiotem lecznictwa odwykowego, Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Cieszynie oraz organizacjami pozarządowymi. W ramach tego zadania
podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od
alkoholu, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku
zaspokajania potrzeb rodziny, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, obowiązku
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2)

3)

4)

5)

poddania się leczeniu odwykowemu, poszerzono ofertę lecznictwa odwykowego, zrealizowano program
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych o środków psychoaktywnych,
obejmujący usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie
samodzielności życiowej.
Cel szczegółowy – Ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących rodzin z problemem alkoholowym i
narkotykowym, poprzez udzielanie kompleksowej pomocy psychospołecznej i prawnej, a także ochrony przed
przemocą.
• Gmina współpracowała z powiatem cieszyńskim oraz organizacjami pozarządowymi. W ramach tego
zadania, udzielono dotacji na kompleksową pomoc dla ofiar przemocy – prowadzenie Powiatowego
Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, udzielono pomocy dzieciom i młodzieży,
w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, polegającej na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego,
zapewniających: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia
sportowe oraz rozwój zainteresowań, organizację zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych oraz
dożywianie oraz zorganizowaniu wypoczynku letniego/zimowego wraz z programem terapeutycznym dla
dzieci i młodzieży, udzielono kompleksowej pomocy dla rodzin, w których występuje problem
uzależnienia od narkotyków, polegającej na prowadzeniu punktu konsultacyjnego ds. narkomanii,
zrealizowano kompleksowy program działań terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym,
dotkniętych przemocą w rodzinie.
Cel szczegółowy – Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami oraz
przemocą w rodzinie poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w tym zajęć sportowych.
• Gmina współpracowała z różnymi jednostkami organizacyjnymi gminy, szkołami, przedszkolami, policją,
strażą miejską, organizacjami pozarządowymi w celu inicjowania i organizowania działań
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. W ramach tego zadania były zorganizowane warsztaty dla dzieci i
młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, cyberprzemocy, zostały zorganizowane zajęcia sportoworekreacyjne, zakupiono sprzęt sportowy, zakupiono literaturę oraz materiały profilaktyczne dla Biblioteki
Miejskiej, prowadzono działania w szkołach nauki jazdy dla kierowców, aby zapobiegać nietrzeźwości na
drogach, podejmowano działania służące edukacji publicznej w zakresie problematyki uzależnień.
Cel szczegółowy – Wzmacnianie organizacji pozarządowych działających w obszarze rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkotykowych.
• Gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz osób uzależnionych i ich
rodzin.
Cel szczegółowy – Zwiększenie skuteczności działań prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne podmioty działające w obszarze
uzależnień.
• Zadanie polegało na podnoszeniu kwalifikacji osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów
związanych z uzależnieniami, obsługi technicznej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Cieszynie oraz tworzeniu interdyscyplinarnej sieci współpracy służb, zajmujących się
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień.

W ramach Gminnego Programu na 2018 rok wydatkowano następujące środki:
• na przeciwdziałanie alkoholizmowi) wydatkowano – kwotę 900.695,86 zł;
• na zwalczanie narkomanii – kwotę 31.470,00 zł.

6.6.4. Gminny Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
w Rodzinie na lata 2017 - 2020
Informacje ogólne o programie
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz.
1390 z późn. zm.) nakłada na Gminę obowiązek tworzenie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Uchwała Nr XXXII/304/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obliguje do składania rocznych sprawozdań z realizacji Programu.
Cel i zakres programu
Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i problemów z nim związanych na terenie
gminy Cieszyn.
Za realizację Programu odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie oraz Zespół
Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, we współpracy z instytucjami i organizacjami
wchodzącymi w skład Zespołu

Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2018 rok
42

Realizacja programu
W ramach Programu zrealizowano następujące działania:
1) kompleksowy program wsparcia kobiet i dzieci będących ofiarami przemocy w rodzinie, w tym na
prowadzenie placówki całodobowej dla ofiar przemocy w rodzinie, przeznaczono kwotę w wysokości
34.537,00 zł (środki z budżetu Gminy, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2018 - dotacja dla
Powiatu Cieszyńskiego, na realizację programu i prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie);
2) program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej – zadanie polegające na świadczeniu usług
specjalistycznych, w tym dla członków rodzin, w których występuje przemoc, realizowanego w ramach
działań Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”, przeznaczono kwotę w wysokości 125.000,00 zł
(środki z budżetu gminy, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2018);
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie indywidualnej pomocy prawnej polegającej na
reprezentowaniu ofiar przemocy w sądzie, przeznaczono kwotę w wysokości 2.091,00 zł (środki z budżetu
gminy, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2018);
4) działania wspierające poprzez organizację Grupy Wsparcia z elementami edukacyjnymi dla kobiet, które
doświadczały przemocy w rodzinie „Trudne początki zmiany” (9 spotkań po 3 godziny), przeznaczono kwotę
4.320,00 zł (środki z budżetu gminy, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2018);
5) podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania, z zakresu przeciwdziałania przemocy, w tym członków
Zespołu Interdyscyplinarnego i funkcjonariuszy Policji (szkolenia specjalistyczne, konferencje, szkolenia
tematyczne interdyscyplinarne, superwizje), przeznaczono kwotę:
• 407,40 zł (środki z budżetu gminy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2018),
• 1.758,00 zł (środki z budżetu gminy, na zadania celowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie);
6) obsługę organizowanych zadań, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym obsługę Zespołu
Interdyscyplinarnego, przeznaczono kwotę 999,10 zł (środki z budżetu gminy, na zadania celowe z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie)
Na realizację Programu przeznaczono kwotę w wysokości 169.112,50 zł.
Gmina współpracowała z placówkami oświatowymi, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie, policją, organizacjami pozarządowymi, sądem, kuratorami i innymi podmiotami działającymi w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

6.6.5. Program osłonowy „Pomoc dla mieszkańców Gminy Cieszyn w zakresie dożywiania”
Informacje ogólne o programie
Program osłonowy realizowany był zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/413/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 stycznia
2014 roku, przyjęty na podstawie Uchwały nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 roku Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w
zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”.
Wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, jest programem wspierania finansowego gmin
w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z
dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
Głównym realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, który przyznawał pomoc w
formie zasiłku celowego i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, w formie posiłku i dożywiania.
Cel i zakres programu
Celami Programu są:
1) ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży;
2) poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
3) poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
4) kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.
Beneficjentami Programu są mieszkańcy gminy Cieszyn – dzieci, młodzież, osoby i rodziny, znajdujący się w trudnej
sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności z uwagi na: bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, bezdomność, sieroctwo, ubóstwo, przemoc w rodzinie, potrzebę
ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzebę ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach
opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii,
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, trudności w integracji cudzoziemców,
którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
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Realizacja programu
W ramach Programu udzielono następujących form pomocy:
1) pomoc w formie zasiłku celowego lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności otrzymało 207
osób;
2) pomoc w formie posiłku otrzymały 231 osoby, w tym:
• dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 48;
• uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 62;
• pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 121.
3) pomoc w formie posiłku (nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego) otrzymało – 24
dzieci.
Ogółem na realizację Programu wydatkowano kwotę – 299 479, 85 zł, w tym:
• dotacja Wojewody Śląskiego – 179 356,75 zł, co stanowi – 59,89 % kosztów realizacji Programu;
• środki własne gminy – 120 123,10 zł, co stanowi – 40,11 % kosztów realizacji Programu.
W 2018 roku w ramach Programu 30 placówek prowadziło dożywianie w tym:
• 27 placówek na terenie gminy Cieszyn (11 szkół, 14 przedszkoli, 2 Żłobki Miejskie);
• 3 placówki poza terenem gminy Cieszyn: Terapeutyczny Punkt Przedszkolny- „Słoneczna kraina” w
Skoczowie, Zespół Szkół dla Dzieci Niesłyszących w Bielsku – Białej, Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku –
Białej.

6.6.6. Polityka senioralna
Informacje ogólne
Zagadnienie polityki senioralnej w gminie Cieszyn reguluje Uchwała nr XLVIII/513/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia
27 września 2018 r. Określa ona, iż celem polityki senioralnej powinno być wspieranie i zapewnienie możliwości
aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i
satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. Polityka ta jest odzwierciedleniem
ogólnej tendencji starzenia się społeczeństwa wraz w przypadku gminy Cieszyn spadkiem liczby mieszkańców.
Działania związane z realizacją tak rozumianej polityki senioralnej prowadzą min. jednostki miejskie, Cieszyńska Rada
Seniorów, współpracująca z władzami miasta przy opiniowaniu i rozstrzyganiu zagadnień dotyczących seniorów, jak
również organizacje pozarządowe, którym gmina zleca realizację zadań z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu oraz podmioty zewnętrzne.
Polityka senioralna stanowi część systemu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym w środowisku, który z kolei
wkomponowany jest w cały system pomocy społecznej, regulowany ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 r. poz.
1508 z poźn. zm), w oparciu o którą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej przysługuje pomoc w ramach
świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych. Świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z art. 102 ustawy są udzielane
na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej
lub jej przedstawiciela ustawowego.
Realizacja zadań polityki senioralnej
Umieszczenia w domach pomocy społecznej
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, Ośrodek wydawał decyzje o skierowaniu do domów pomocy społecznej
i naliczeniu odpłatności za pobyt dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i chorych. Wydano 30 takich
decyzji, w tym 5 decyzji na podstawie postanowień sądowych o umieszczeniu osób bez ich zgody. 1 decyzja dotyczyła
zmiany skierowania osoby już umieszczonej w domu, 2 decyzje dotyczyły skierowania do domu pomocy społecznej na
czas oczekiwania na umieszczenie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. MOPS wydał również 1 decyzję
o skierowaniu do Krajowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Dąbku. 4 osoby na etapie prowadzenia postępowań
i kompletowania dokumentów wybrały placówki prywatne (domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze).
Na koniec 2018 roku 5 osób oczekiwało na umieszczenie w domu pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanych
w latach wcześniejszych, a 4 osoby zwróciły się z prośbą o przesunięcie terminu przyjęcia. W 2018 roku 2 osoby
powróciły do środowiska, usamodzielniły się i są pod opieką rodzin, 3 osoby zmarły po wydaniu decyzji, 2 osoby
oczekiwały na wydanie ostatecznej decyzji o skierowaniu, w związku z toczącym się postępowaniem sądowym.
W 2018 r. wydatki gminy z tytułu ponoszenia odpłatności za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej
wynosiły 3 101 989,74 zł.
Dom Spokojnej Starości
Dom Spokojnej Starości jako miejski dom pomocy społecznej oferował pobyt dla osób w podeszłym wieku,
niepełnosprawnych i chorych. Ośrodek ten dysponuje 65 miejscami, które w ciągu 2018 roku w większości były
obsadzone. W Domu Spokojnej Starości na dzień 1 stycznia 2018 roku przebywało 64 mieszkańców. Zostało przyjętych
20 nowych mieszkańców, odeszło 23, z czego 19 osób zmarło, 4 zrezygnowały – 2 wróciły do domu, 2 do innych
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placówek.
Burmistrz Miasta Cieszyna wydał 20 decyzji umieszczających w Domu Spokojnej Starości.
Usługi opiekuńcze
W roku 2018 MOPS zlecał świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych firmie zewnętrznej. Na mocy
uchwały Nr XLIV/449/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 roku całkowicie zwolnione z odpłatności
za tego typu usługi były osoby, których dochód nie przekraczał 150% ustawowego kryterium dochodowego na osobę w
rodzinie lub kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. W 2018 r. wsparciem w formie usług objęto
łącznie 81 osób. Wydatki gminy na ten cel wyniosły 170 224,00 zł.
Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywane były przez firmę zewnętrzną. Wsparciem
tym objęto 23 osoby. Wygospodarowano na ten cel 185 182,00 zł z środków otrzymanych z województwa.
W związku z realizacją w 2017 roku projektu „Aktywni Seniorzy w Cieszynie”, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, w okresie od 1 grudnia 2017 roku do 30 września 2018 roku gmina zobowiązana była do zachowania
trwałości projektu. Odbiorcami działań były osoby po 60. roku życia, zagrożone wykluczeniem społecznymi ubóstwem,
ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, które dzięki wsparciu zwiększyły swoją
motywację do działania i nauczyły się funkcjonowania w środowisku lokalnym, zgodnie ze swoimi możliwościami
psychofizycznymi.
W okresie trwałości projektu z pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, które
organizowane były bezpośrednio przez Dom Spokojnej Starości w Cieszynie, skorzystało 10 osób, w tym 7 kobiet i 3
mężczyzn.
Program „Koperta życia”
W 2018 roku pracownicy MOPS wydawali zestawy „Koperty życia”, które dostępne były także w Punkcie Informacji
Turystycznej Urzędu Miejskiego. „Koperta życia” zawiera najważniejsze informacje o stanie zdrowia osób starszych,
samotnych i pozwala służbom medycznym uzyskać informacje o jej właścicielu i podjąć szybkie, a także właściwe
czynności ratunkowe. Dzięki „Kopercie życia” seniorzy mogą czuć się bezpieczniej.
„Koperta życia” to zestaw złożony z:
1) karty informacyjnej, w której osoba umieszcza aktualne informacje na temat swojego stanu zdrowia,
przebytych chorób, zażywanych leków oraz podaje kontakt do bliskich,
2) opakowania wykonanego z tworzywa sztucznego,
3) ulotki informacyjnej,
4) nalepki samoprzylepnej na drzwi lodówki.
Wypełnioną kartę informacyjną wkłada się do koperty z tworzywa sztucznego, a tę z kolei do lodówki (jest to
urządzenie znajdujące się w każdym domu i mieszkaniu). Na lodówce umieszcza się naklejkę informującą o tym, że
znajduje się w niej „Koperta życia”.
Program „Ogólnopolska Karta Seniora”
W 2018 roku kontynuowany był program „Ogólnopolska Karta Seniora” - edycja cieszyńska, którego organizatorem
jest Stowarzyszenie MANKO, wydawca magazynu „Głos Seniora”. Program jest przeznaczony dla kobiet i mężczyzn,
którzy ukończyli 60. rok życia. Karta Seniora wydawana była bezpłatnie i na czas nieokreślony w Wydziale Spraw
Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
Do Programu przystąpiło 5 jednostek organizacyjnych Gminy oraz 4 lokalnych przedsiębiorców. Oprócz ww.
podmiotów lokalnych, w ramach karty bonifikatę dla seniorów świadczy wiele firm, stowarzyszeń, zakładów
leczniczych, itp. z terenu całego kraju.
W roku 2018 wydano 753 Karty Seniora.
„Nadolziańskie Senioralia”
W 2018 r. po raz drugi zorganizowano przez miasto Cieszyn z inicjatywy i przy udziale Cieszyńskiej Rady Seniorów
„Nadloziańskie Senioralia”, które były imprezą dedykowaną dla osób starszych, jednak integrującą mieszkańców w
różnym wieku i z różnych środowisk, wokół problematyki senioralnej.
W ramach jednodniowej imprezy o charakterze festynu, która miała miejsce na cieszyńskim Rynku, uczestnicy imprezy
mogli wykonać proste badania lekarskie, uzyskać informacje ze strony jednostek miejskich i organizacji
pozarządowych przydatne seniorom, miło spędzić czas przy różnego rodzaju występach artystycznych.
Wolontariat dla seniorów
W roku 2018 przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonował Punkt Wolontariatu, w ramach którego
realizowany był min. program „Ziomek”. którego idea opiera się na spotkaniach indywidualnych wolontariusza z osobą
starszą, niepełnosprawną, podczas których „społecznik” nie tylko towarzyszy beneficjentowi, ale także niesie pomoc w
czynnościach dnia codziennego. Spotkania mają częściowo charakter terapeutyczny poprzez możliwość zwierzenia się
z trudnych spraw, „wygadania się” czy powspominania. Uczestniczyło w nim 10 wolontariuszy, którzy obejmowali
wsparciem 10 osób.
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Poradnictwo dla osób starszych
Seniorzy z orzeczoną niepełnosprawnością i ich rodziny korzystały z poradnictwa w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej, uzyskując informacje na temat możliwości przystosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
likwidacji barier funkcjonalnych, zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych, możliwościach uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej, przepisach prawnych dotyczących osób
niepełnosprawnych, możliwościach podjęcia nauki i pracy oraz działalności organizacji pozarządowych. Pracownicy
MOPS pomagali pozyskać środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej poprzez pomoc w
wypełnieniu wniosków do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i skompletowanie niezbędnej dokumentacji, a
także nawiązanie współpracy z administratorem/zarządcą mieszkania przy likwidacji barier architektonicznych.
Pomagali w nawiązaniu współpracy ze specjalistami, którzy wskazywali optymalne rozwiązania i przygotowywali
kosztorysy wykonawcze.
Inne działania na rzecz osób starszych
W roku 2018 MOPS koordynował realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Cieszynie na lata 2017 – 2020 i był bezpośrednim realizatorem wybranych zadań w nim
ujętych, w szczególności podejmował działania edukacyjne i profilaktyczne służące zapobieganiu zjawisku przemocy w
rodzinie. W 2018 r. jako ofiary przemocy w rodzinie pomoc otrzymało 10 osób starszych.
Podobnie, w 2018 r. MOPS współpracował z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
działaniach mających na celu przezwyciężenie problemu alkoholowego także u seniorów.
Pracownicy socjalni MOPS, świadczyli na rzecz osób starszych w środowisku szeroko rozumianą pracę socjalną, która
jest podstawowym narzędziem wzmocnienia lub odzyskania, utraconych zdolności do samodzielnego przezwyciężania
trudności życiowych. Praca socjalna jest świadczeniem niepieniężnym, rodzajem publiczno-prawnej usługi świadczonej
społeczeństwu przez pomoc społeczną. Istotnym jej elementem, obok bezpośrednich oddziaływań na osobę czy rodzinę,
jest tworzenie warunków umożliwiających adekwatne wypełnianie ról społecznych seniorów.
W 2018 r. kontynuowano działania na rzecz osób starszych we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W roku
2018 realizowane były dwa zadania publiczne zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Pierwsze jest realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, pod tytułem
„Harcerskie Kluby Seniora”- kierowane do najstarszych członków Hufca Ziemi Cieszyńskiej. Drugie zadanie jest
realizowane przez Stowarzyszenie „Via Musica”- którego celem jest podjęcie działań umożliwiających dostęp do
kultury muzycznej osób w wieku senioralnym, w szczególności tych, którzy przebywają w domach opieki, domach
pomocy i zakładach opiekuńczo-leczniczych.

6.6.7. Program „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”
Informacje ogólne o programie
Gmina Cieszyn od 1 stycznia 2016 roku realizuje Program „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”, podjęty Uchwałą Nr
XV/122/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 roku w sprawie Programu pn „Cieszyńska Karta
Dużej Rodziny”, w związku z art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.
Cel i zakres oraz realizacja programu
„Cieszyńska Karta Dużej Rodziny” jest programem, który ma na celu:
1) wspieranie rodzin wielodzietnych;
2) umacnianie roli rodziny;
3) zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży z rodzin wielodzietnych.
Skierowany jest on do mieszkańców Cieszyna, uprawniającym do korzystania ze wsparcia w postaci ulg i zniżek
oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Cieszyn oraz przez inne podmioty, które wyrażą chęć uczestnictwa
w realizacji Programu. Prawo do korzystania z Programu przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą
rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta
wydawana jest bezpłatnie.
Realizatorami Programu są:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Skrajna 5 - w zakresie prowadzenia działań dotyczących
współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy Cieszyn i innymi podmiotami;
2) Wydział Spraw Obywatelskich oraz Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie – w zakresie
realizacji procedury wydawania Karty;
3) jednostki Organizacyjne gminy Cieszyn, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, które włączyły się w
realizację Programu - w zakresie przygotowywania ofert dla Beneficjentów Programu „Cieszyńska Karta
Dużej Rodziny”.
W 2018 wydano 305 Cieszyńskich Kart Dużej Rodziny.
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6.6.8. Program krajowy „Karta Dużej Rodziny”
Informacje ogólne o programie
Program krajowy „Karta Dużej Rodziny” wprowadziła ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.
2017 r. poz. 1832 z późn. zm.). Dedykowany jest podobnie jak cieszyński, lokalny program Karty do rodzin
wielodzietnych – dla każdego członka rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu
przynajmniej troje dzieci. Karta wydawana jest bezpłatnie.
Realizatorem programu jest Wydział Spraw Obywatelskich oraz Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w
Cieszynie – w zakresie procedury wydawania Karty.
Cel i zakres oraz realizacja programu
Cele programu są zbieżne z celami „Cieszyńskiej Karta Dużej Rodziny” ale program ma zasięg krajowy i dotyczy
wszystkich obywateli Polki, nie tylko mieszkańców Gminy Cieszyn.
W 2018 w Cieszynie wydano 376 Kart Dużej Rodziny

6.6.9. Program współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi
Informacje ogólne o programie
Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie nakłada obowiązek na gminę uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Roczny program współpracy
powinien zostać uchwalony do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.
Program współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie
pożytku publicznego na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miejską Cieszyna w dniu 26 października 2017 roku
(Uchwała Nr XXXVIII/369/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia
Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie
pożytku publicznego na rok 2018).
Cel i zakres programu
Podstawowym założeniem Programu jest współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi,
w celu wypracowania efektywniejszej i skuteczniejszej realizacji zadań gminy, służących poprawie jakości życia
wszystkich mieszkańców Cieszyna.
Program w szczególności skupia się na zwiększeniu aktywności społeczności lokalnej, służącej pełniejszemu
zaspokajaniu potrzeb różnych grup mieszkańców miasta; stworzeniu warunków do powstania inicjatyw
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej; integracji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz prezentacji
dorobku sektora pozarządowego i promowanie jego osiągnięć.
Program współpracy zawiera w szczególności:
1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposób realizacji programu;
8) wysokość środków planowanych na realizację programu;
9) sposób oceny realizacji programu;
10) informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach
ofert.
Realizacja programu
Gmina Cieszyn współpracowała z organizacjami pozarządowymi w następujących obszarach przedmiotowych:
1) Polityka społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
• Cel szczegółowy: Wsparcie dla osób potrzebujących;
• Cel szczegółowy: Wsparcie dla osób starszych;
• Cel szczegółowy: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych;
• Cel szczegółowy: Ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka;
• Cel szczegółowy: Ekonomia społeczna.
2) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
• Cel szczegółowy: Zapobieganie powstawaniu uzależnień od środków psychoaktywnych, rozwiązywanie
problemów związanych z alkoholizmem, narkomanią oraz przemocąw rodzinie.
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3) Porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców
• Cel szczegółowy: Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów.
4) Kultura i sztuka
• Cel szczegółowy: Rozwój działalności kulturalnej poprzez tworzenie, upowszechnianiei ochronę dóbr
kultury.
5) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
• Cel szczegółowy: Zapewnienie rozwoju edukacyjnego mieszkańców.
6) Wypoczynek dzieci i młodzieży
• Cel szczegółowy: Organizacja wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży zakładającego
przeprowadzenie programu profilaktycznego lub terapeutycznego.
7) Kultura fizyczna
• Cel szczegółowy: Tworzenie warunków sprzyjających zwiększeniu aktywności sportowej mieszkańców.
8) Turystyka i krajoznawstwo
• Cel szczegółowy: Organizacja czasu wolnego mieszkańców.
9) Ratownictwo i ochrona ludności – pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych
• Cel szczegółowy: Podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, zaspokajanie ich potrzeb w
warunkach nadzwyczajnych zagrożeń, a także pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
10) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
• Cel szczegółowy: Zapewnienie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego.
11) Ochrona i promocja zdrowia
• Cel szczegółowy: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Cieszyna i związanej z nim jakości życia.
Zgodnie z programem Gmina Cieszyn współpracowała z trzecim sektorem poprzez:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie, poprzez ich wspieranie lub powierzanie wraz z udzielaniem na ten cel dotacji;
2) udzielanie nieoprocentowanych pożyczek organizacjom pozarządowym na realizację zadań
w sferze pożytku publicznego, a także udzielanie pożyczek organizacjom pozarządowym oraz instytucjom,
będących organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z innych środków
pomocowych o charakterze refundacji;
3) realizację umów o wykonanie inicjatyw lokalnych na zasadach określonych w ustawie;
4) realizację umów partnerstwa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, o ile w trakcie realizacji Programu zajdą okoliczności wymagające podpisania takich umów;
5) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności poprzez organizację otwartych spotkań
Burmistrza Miasta z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy;
6) promowanie działań skierowanych do organizacji pozarządowych (szkolenia, warsztaty, akcje o charakterze
ogólnopolskim, itp.);
7) konsultowanie
z
organizacjami
pozarządowymi
projektów
aktów
prawa
miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na zasadach i w trybie określonym w
uchwale
Nr
L/520/10
Rady
Miejskiej
Cieszyna
z
dnia
25
sierpnia
2010
roku
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego;
8) współpracę z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie;
9) wspieranie organizacji wynajmujących pomieszczenia na działalność statutową preferencyjnymi stawkami
czynszów;
10) możliwość udostępniania pomieszczeń, sprzętu i infrastruktury miejskiej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie;
11) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z gminą, które ubiegają się o
dofinansowanie z innych źródeł;
12) wspieranie inicjatyw oraz działań organizacji pozarządowych promujących gminę w kraju i za granicą, ze
szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich;
13) promowanie idei aktywności obywatelskiej, ekonomii społecznej i wolontariatu wśród organizacji
pozarządowych i mieszkańców miasta;
14) wspieranie funkcjonowanie organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez pomoc informacyjną,
doradczą i szkoleniową;
15) wspieranie gminy przez organizacje pozarządowe poprzez specjalistyczne doradztwo, udzielanie konsultacji
oraz tworzenie i prowadzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
16) możliwość promocji organizacji pozarządowych poprzez upowszechnianie informacji o ich działalności;
17) organizowanie wspólnych przedsięwzięć i imprez, promujących działalność organizacji pozarządowych;
18) promowanie przekazywania 1% podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego oraz w „Wiadomościach Ratuszowych”;
19) możliwość przekazywania organizacjom pozarządowym nadających się do użytku środków trwałych, sprzętu i
wyposażenia, które uległy umorzeniu;
20) wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej oraz wspólne planowanie działań, służących ich
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zaspokajaniu;
21) udzielanie przez władze Gminy patronatu nad inicjatywami i projektami organizacji pozarządowych;
22) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w
otwartych konkursach ofert;
23) współpracę przedstawicieli Gminy oraz organizacji pozarządowych przy projektach partnerskich;
24) udzielanie bezpłatnych konsultacji z zakresu realizacji Programu dla organizacji pozarządowych;
25) współpracę przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów;
26) współpracę przy tworzeniu programów.
Wysokość środków wykorzystanych na dotacje na realizację zadań publicznych w roku 2018 wyniosła 1.956.483,89 zł,
w tym:
• na zadania koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: w obszarze polityki społecznej oraz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – 471.500,00 zł, a w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym w wysokości – 458.005,00 zł;
• na zadania koordynowane przez Wydział Sportu Urzędu Miejskiego – 796.067,26 zł, z czego 622.943,31 zł na
zadania z zakresu kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa, pozostałe 173.123,95 zł na zadania w
ramach obszaru: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” uwzględnione zostały w
Raporcie z realizacji GPPiRPA oraz PN Miasta Cieszyna na 2018 rok;
• na zadania koordynowane przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego – 222.246,04 zł;
• na zadania koordynowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego – 8.665,59 zł.
Informacje dotyczące przyznanych w 2018 r. dotacjach:
• dotacje w ramach Programu współpracy dla organizacji pozarządowych były przyznawane w trybie otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych oraz w ramach tzw. procedury uproszczonej - z pominięciem
otwartego konkursu ofert, dla projektów o niewielkim zasięgu i okresie realizacji nie dłuższym niż 90 dni;
• ogłoszonych 26 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, przyznano w ramach tzw. trybu
uproszczonego 24 dotacji dla organizacji pozarządowych na łączną kwotę: 68.565,99 zł;
• ogłoszono 2 konkursy w oparciu o ustawę o sporcie i uchwałę Nr III/18/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 21
grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Cieszyn w
zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
• jeden otwarty konkurs ofert został ogłoszony na podstawie uznania celowości realizacji zadania publicznego
oferty złożonej z własnej inicjatywy przez organizację pozarządową, zgodnie z art. 12 przedmiotowej ustawy.
Konkurs został ogłoszony w obszarze: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
• zostały odrzucone 63 oferty na realizację zadań publicznych; powodami odrzucenia ofert były m.in.:
niespełnianie warunków zawartych w ogłoszeniu konkursowym, nieosiągnięcie minimalnej liczby punktów
kwalifikujących do oceny.
Oprócz otwartych konkursów ofert, Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie koordynował bezpłatne,
pozalekcyjne zajęcia pn: „Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki”.

6.6.10.Programy zdrowotne
Informacje ogólne o programach zdrowotnych
Podstawa prawna realizacji przez gminy programów zdrowotnych zwarta jest w art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.).
Cel i zakres oraz realizacja programów
Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli
1. Program przyjęty uchwałą: Nr XLIV/451/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich,
uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli” (program uzyskał wymaganą prawem opinię Prezesa Agencji
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 31/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.)
2. Zakres programu: pilotażowy programu profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich został zaplanowany na lata
2018-2019. Celem głównym programu jest zmniejszenie nasilenia występowania choroby próchnicowej zębów
wśród populacji docelowej (dzieci 5-letnich) poprzez zintegrowane działania edukacyjne i profilaktyczne. Cele
szczegółowe programu to:
1) wykonanie przeglądu stomatologicznego u co najmniej 80% populacji 5-latków uczęszczających do
cieszyńskich przedszkoli z podaniem wskazań do dalszego postępowania medycznego i higienicznego,
2) ocena intensywności oraz frekwencji występowania próchnicy w populacji docelowej,
3) przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci uczestniczących w programie, dotyczących prawidłowej
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higieny jamy ustnej oraz właściwej diety ograniczającej powstawanie i rozwój próchnicy,
4) wykształcenie u dzieci objętych programem nawyków prawidłowej higieny jamy ustnej,
5) wykształcenie u co najmniej 80% dzieci i ich rodziców uczestniczących w programie świadomości
wpływu właściwej diety na stan zdrowotny jamy ustnej.
3. Realizacja programu w 2018 r.: działaniami w ramach programu objęto dzieci uczęszczające do cieszyńskich
przedszkoli, urodzone w 2013 r. W programie wzięło udział 19 przedszkoli, a jego realizator:
1) przeprowadził 119 godzin zajęć edukacyjnych z dziećmi 5-letnimi w przedszkolach;
2) przeprowadził 19 godzinnych prelekcji dla rodziców 5-latków objętych programem,
3) wydał uczestnikom programu 337 zestawy do higieny jamy ustnej,
4) wykonał badanie stomatologiczne u 28 dzieci objętych programem.
Koszt realizacji programu w 2018 r. wyniósł 19 522,00 zł (przy wstępnych szacunkach wynoszących 39 230 zł).
Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych – szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób
powyżej 65 roku życia
1. Program przyjęty uchwałą: Nr XL/399/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 grudnia 2017 r. został przyjęty
program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych – szczepienia
ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia” (program uzyskał wymaganą prawem
opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 314/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.)
2. Zakres programu: w Polsce szczepienia przeciwko grypie są ujmowane w corocznych Programach Szczepień
Ochronnych jako szczepienia zalecane, niefinansowane ze środków publicznych, będących w dyspozycji
ministra właściwego ds. zdrowia. Gminny program szczepień przeciwko grypie sezonowej jest adresowany do
osób z grupy podwyższonego ryzyka, którzy ukończyli 65 rok życia (i posiadają stałe lub tymczasowe
zameldowanie na terenie Cieszyna) – szczególnie narażonych na powikłania pogrypowe. Program zakład
realizację szczepień w okresie jesiennym w latach 2017-2020 oraz zaszczepienie corocznie ok. 10% populacji
mieszkańców w wyznaczonej grupie wiekowej (w 2018 roku ok. 670 osób).
3. Realizacja programu w 2018 r.: w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, program realizowały cztery
niepubliczne zakładach opieki zdrowotnej z terenu Cieszyna, w okresie od 1 października do 15 grudnia 2018
r. W ramach programu zaszczepiono łącznie 619 mieszkańców Cieszyna w wieku 65+.
4. Koszt realizacji programu w 2018 r. wyniósł 24 760,00 zł.
Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych
1. Program przyjęty uchwałą: Nr XXXIX/391/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie
przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół
podstawowych (program uzyskał wymaganą prawem opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i
Taryfikacji nr 84/2012 z dnia 28 maja 2012 r.; jest kontynuacją wcześniejszych działań)
2. Zakres programu: realizator programu (wybierany w konkursie ofert) zobowiązany jest do:
1) Wykonania oceny uczniów klas I-III pod kątem wad postawy ciała, w celu wyłonienia następujących grup
dzieci:
a) bez nieprawidłowości postawy ciała i nie wymagających objęcia ćwiczeniami ukierunkowanymi na
korygowanie wad postawy ciała;
b) z nieprawidłowościami postawy ciała, nie wymagających uczęszczania na zajęcia gimnastyki
korekcyjnej, mogących korygować nieprawidłowości postawy ciała poprzez ćwiczenia prowadzone w
domu, pod nadzorem rodziców;
c) wymagających objęcia zajęciami gimnastyki korekcyjnej w ramach szkolnych zespołów gimnastyki
korekcyjnej, o różnym stopniu intensywności;
d) wymagających leczenia w wyspecjalizowanych placówkach opieki zdrowotnej.
2) Przekazania rodzicom pisemnych informacji o wynikach oceny i zaleceniach w zakresie wad postawy
ciała; w odniesieniu do grupy dzieci wymagających leczenia w wyspecjalizowanych placówkach opieki
zdrowotnej – poinformowania rodziców o konieczności uzyskania stosownego skierowania od lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej.
3) Realizacji zajęć gimnastyki korekcyjnej w wymiarze jednej godziny lekcyjnej w tygodniu dla
zakwalifikowanych uczniów dla każdego oddziału z klas I-III w terminach uzgodnionych z dyrektorem
Szkoły.
4) Przeprowadzeniu instruktażu dzieci zakwalifikowanych do ćwiczeń domowych w ramach zajęć jak wyżej.
5) Edukacji rodziców w zakresie wad postawy ciała w ramach spotkań – wywiadówek w ilości co najmniej
jednego spotkania na początku roku szkolnego, w terminie uzgodnionym z dyrektorem Szkoły.
6) Edukacji nauczycieli wychowania początkowego oraz wychowania fizycznego w zakresie umiejętności
rozpoznawania wad postawy ciała, dostosowania zajęć ruchowych do aktualnych możliwości (poziomu
sprawności i wydolności) i potrzeb (nawykowych nieprawidłowości postawy ciała) dzieci.
3. Realizacja programu w 2018 r.:
1) w okresie od 2 stycznia do 21 czerwca 2108 r. zajęcia były realizowane w SP1, SP2, SP5, SP6 i SP7 w
łącznym wymiarze 519 godzin, za kwotę 25 718,00 zł;
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2) w okresie od 3 września do 21 grudnia 2018 r. zajęcia były realizowane w SP1, SP2, SP5 i SP 7 w
łącznym wymiarze 278 godzin lekcyjnych, za kwotę 13 900,00 zł.
Łączny koszt realizacji programu w 2018 r. wyniósł 39 618,00 zł.
Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy – szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12 letnich w
gminie Cieszyn
1. Program przyjęty uchwałą: Nr XLVII/500/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy –
szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12-letnich w gminie Cieszyn (program uzyskał wymaganą prawem
opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 116/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.)
2. Zakres programu: rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u polskich kobiet,
a statystyki dotyczące śmiertelności należą w tej dziedzinie do jednych z najgorszych w Unii Europejskiej.
Główną przyczyną tego zjawiska jest niewielka świadomość społeczna oraz bardzo niska efektywność działań
profilaktycznych w tym zakresie. Wszystkie zalecenia kliniczne rekomendują szczepienia młodych dziewcząt
przeciw zakażeniom HPV jako skuteczne przeciwdziałanie zmianom przednowotworowym oraz nowotworom
szyjki macicy. Badania kliniczne dowodzą jednoznacznie, że szczepienia przeciwko HPV najbardziej
skuteczne są u osób, które nie zetknęły się jeszcze z wirusem brodawczaka ludzkiego.
3. Celem głównym programu – zaplanowanego na lata 2018-2022 – jest coroczne zaszczepienie przeciwko HPV
co najmniej 80% 12-letnich dziewcząt (które ukończyły 12. rok życia) z roczników objętych programem i
mieszkających na terenie Cieszyn, co w perspektywie długoterminowej powinno przyczynić się do
zmniejszenia liczby zachorowań na raka szyjki macicy oraz innych chorób związanych przyczynowo z
zakażeniem określonymi typami wirusem brodawczaka ludzkiego. W ramach programu przewidziane są
również działania edukacyjne, obejmujące wszystkie dzieci z danego rocznika oraz ich rodziców/opiekunów
prawnych.
4. Realizacja programu w 2018 r.: w listopadzie 2018 r. ogłoszono konkurs ofert na wybór realizatora programu
w populacji dzieci z rocznika 2006. Na konkurs nie wpłynęła żadna oferta (podobnie zakończył się konkurs
ofert ogłoszony w I kwartale 2019 r.). Ze stanowiska producenta szczepionek przekazanego jednostkom
samorządu terytorialnego wynika, że z uwagi na gwałtowny wzrost zainteresowania szczepieniami przeciwko
HPV na świecie i zwiększającą się liczbę narodowych programów szczepień, producent szczepionek nie jest w
stanie sprostać zapotrzebowaniu rynku. Utrudnienia w dostępie do szczepionek są prawdopodobnie głównym
powodem braku zainteresowania ze strony potencjalnych realizatorów programu jego przeprowadzeniem w
Cieszynie.

6.7. Kultura, sport, rekreacja
6.7.1. Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna
Informacje ogólne o programie
Od marca 2017 roku do sierpnia 2018 roku Gmina Cieszyn wraz z czeskim partnerem – S towarzyszeniem Education
Talent Culture z Czeskiego Cieszyna realizowała projekt „Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”.
Projekt był współfinansowany ze środków Funduszu mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska 2014-2020.
Cel i zakres programu
Głównym celem programu było kompleksowe zbilansowanie możliwości rozwoju współpracy osób, instytucji i
organizacji z obu miast w dziedzinie kultury, poprzez określenie kulturalnych potrzeb mieszkańców oraz
przybywających do obu miast osób przyjezdnych, w celu przygotowania dla nich oferty, którą mogą współtworzyć nie
tylko instytucje miejskie, ale także inne podmioty publiczne, firmy, organizacje pozarządowe, artyści amatorzy, a nawet
nieformalne grupy pasjonatów kultury.
Zakres programu obejmował m.in. badania ankietowe i fokusowe, wywiady indywidualne z działaczami kultury,
animatorami, dyrektorami instytucji kultury oraz przedstawicielami stowarzyszeń działających w sferze kultury.
Zrealizowano także mapowanie środowiska kultury obu miast oraz spotkania z mieszkańcami.
Realizacja programu
W toku realizacji programu zrealizowano m.in. następujące działania:
• 1.100 przeprowadzonych ankiet;
• 40 wywiadów indywidualnych;
• 5 spotkań fokusowych;
• 4 spotkania z mieszkańcami;
• 13 spotkań grupy roboczej.
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Efektem wspólnych działań jest sporządzenie dokumentu pn. „Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”
zawierającego kompleksowe zbilansowanie możliwości rozwoju współpracy osób, instytucji i organizacji z obu miast w
dziedzinie kultury. W dokumencie zaproponowano następującą wizję oraz misję kultury:
• misja: „Kultura inspirująca i wzbogacająca życie codzienne mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna oraz
umacniająca więzi międzypokoleniowe i dobrosąsiedzkie pomiędzy nimi, rozwijająca współpracę
transgraniczną w obu miastach, a także przyciągająca turystów, dzięki zrównoważonej i atrakcyjnej ofercie.”
• wizja: „Polskie i czeskie instytucje oraz podmioty kultury rozwijają współpracę transgraniczną, inspirują
społeczności lokalne do współtworzenia kultury, jak również wspólnie udostępniają mieszkańcom Cieszyna i
Czeskiego Cieszyna oraz turystom różnorodną, a także wartościową ofertę kulturalną, skierowaną do odbiorcy
w każdym wieku, nowoczesną, a zarazem odwołującą się do tradycji Śląska Cieszyńskiego, uzupełnioną
wszechstronną edukacją kulturalną.”
Rezultaty projektu omówione zostały na konferencji podsumowującej realizację projektu.

6.7.2. Program wspierania rozwoju sportu na lata 2014-2020
Informacje ogólne o programie
Program Wspierania Rozwoju Sportu na lata 2014 – 2020 został przyjęty przez Radę Miejską Cieszyna uchwałą nr
XLVI/481/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. W związku z likwidacją Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, utworzeniem
Wydziału Sportu w strukturze Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz zmianami w innych jednostkach wymienionych w
programie jako realizatorzy, Uchwałą nr XXXVIII/371/17 z dnia 26 października 2017 r. Rada Miejska Cieszyna
przyjęła nową treść programu, uwzględniając zaistniałe zmiany.
Program powstał w oparciu o przeprowadzoną w 2013 roku debatę publiczną oraz wnioski zgłoszone podczas jej
trwania. Ma on charakter otwarty i może ulegać bieżącej modyfikacji w zależności od lokalnych potrzeb, warunków
miejscowych i zmieniających się przepisów prawa.
Cel i zakres programu
Celem programu jest zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego mieszkańców Cieszyna poprzez tworzenie
warunków i dbałość o prawidłowy rozwój sportu w ramach pięciu obszarów działania określonych jako:
1) aktywność fizyczna dzieci i młodzieży,
2) sport dla wszystkich,
3) sport wyczynowy,
4) infrastruktura sportowa,
5) finansowanie sportu.
Swoim zasięgiem program obejmuje zadania realizowane przez placówki oświatowe, instytucje samorządowe, klubu i
stowarzyszenia, których działalność statutowa związana jest z szeroko rozumianą kultura fizyczna.
Realizacja programu
1) Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży
1. Zwiększenie ilości i poprawa jakości sportowych zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i
gimnazjalnych.
W roku 2018 w szkołach podstawowych i gimnazjalnych odbywał się szereg zajęć pozalekcyjnych z
wychowania fizycznego. Były to między innymi zajęcia realizowane w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zajęcia w ramach
Programu "Szkolny Klub Sportowy", Lokalny Animator Sportu.
2. Organizacja klas sportowych w dyscyplinach sportowych uznanych za wiodące w mieście przy zapewnieniu
właściwych warunków do ich funkcjonowania.
W roku 2018 klasy sportowe funkcjonowały w SP 2 (o profilu koszykówki), w SP 4 (5 klas sportowych w
klasach 4-8 w dyscyplinie pływanie), SP 5 (w dyscyplinie lekkoatletyka i piłka nożna).
3. Intensyfikacja współpracy między klubami sportowymi a szkołami prowadzącymi klasy sportowe w tych
samych dyscyplinach.
Kluby sportowe współpracowały ze szkołami, w tym prowadzącymi klasy sportowe w tych samych
dyscyplinach. SP 1 i SP 2 współpracowały z klubem STELA Cieszyn. SP 1 współpracowała też z VC Victoria
Cieszyn, MTP Delfin, KS MarioSport, MUKS SZS Cieszyn. SP 5 współpracowała z MUKS SZS Cieszyn,
UKS Cieszyn, CKS Piast. Z kolei SP 6 współpracowała z KS LUCE Cieszyn.
Dla zapewnienia lepszej współpracy z klubami sportowymi, w skład Rady Sportu działającej przy Burmistrzu
Miasta wchodzą przedstawiciele cieszyńskich szkół.
4. Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli wychowania fizycznego poprzez kursy instruktorskie i
trenerskie w wiodących dyscyplinach w ramach budżetu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
SP 1 - instruktor piłki siatkowej, kształtowanie motoryczne w ujęciu funkcjonalnym.
SP 5 - kurs UEFA B.
5. Organizacja atrakcyjnego systemu rywalizacji sportowej szkół w formie lig międzyszkolnych w wybranych
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dyscyplinach sportowych.
Na terenie gminy Cieszyn realizowany jest program przyjęty przez Szkolny Związek Sportowy, dotyczący
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej. Program ten wprowadza system
współzawodnictwa sportowego indywidualnego oraz zespołowego. Program realizowany jest przez Wydział
Sportu w ramach „Igrzysk dzieci i młodzieży szkolnej”.
6. Zwiększenie sportowej edukacji wczesnoszkolnej uczniów klas I – III poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
z wf prowadzone przez nauczycieli dysponujących odpowiednio wysoką wiedzą w zakresie kształtowania
aktywności fizycznej.
Uczniowie klas I-III mieli możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z wychowania
fizycznego. Były to głównie zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. SP 4 prowadziła 2 godziny tygodniowo
dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, SP 5 - 1 godzina tygodniowo na 1 oddział zajęć w ramach realizacji programu
profilaktyki i korekcji wad postawy, SP 6 - 2 godziny tygodniowo dodatkowych zajęć rozwijających
zainteresowania sportowe.
7. Systematyczna edukacja w zakresie popularyzacji w szkołach mody na aktywność sportową w ramach
realizowanych programów wychowania fizycznego i programów wychowawczych szkół.
W zakresie popularyzacji mody na aktywność sportową szkoły organizowały i brały udział w licznych
turniejach i zawodach sportowych, rajdach górskich, organizowały wyjścia na lodowisko, prowadziły naukę
pływania, organizowały zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii i wakacji. Na uwagę zasługuje liczny
udział uczniów cieszyńskich szkół w Biegu Fortuna, który promuje i upowszechnia bieganie jako najprostszą
formę aktywności ruchowej.
8. Nieodpłatne udostępnianie przestrzeni publicznej i obiektów sportowych.
W 2018 roku szkoły udostępniały nieodpłatnie sale gimnastyczne, boiska wielofunkcyjne, boiska „Orlik”,
basen, bieżnię tartanową, place zabaw. Obiekty te były udostępniane głównie na następujące działania: turnieje
sportowo-rekreacyjne, zajęcia sportowo-rekreacyjne i treningi.

2) Sport dla wszystkich
1. Promowanie sportu, turystyki i aktywności ruchowej jako zdrowego i modnego stylu życia.
Wydział Sportu Urzędu Miejskiego realizował wiele działań mających na celu promowanie sportu, turystyki i
aktywności ruchowej jako zdrowego i modnego stylu życia. Odbywało się to przez organizację i
współorganizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych takich, jak Cieszyński FORTUNA Bieg, Mini
Mundial 2018 Sportowy Tryb Życia bez Narkotyków i przemocy, Rolkowy Cieszyn, Olsa Acitv Race,
Dwumecz Cieszyn-Łowicz oraz Młodzieżowe Turniej Piłkarskie, I Otwarte Mistrzostwa Polski w Pierwszej
Pomocy Cieszyn 2018, II Turniej Golfowy Święta Trzech Braci, XVIII Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu
2018, Piastowski Piruet oraz Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowców w Łyżwiarstwie Figurowym,
Turniej Finałowy Mistrzostw Polski w Hokeju na Rolkach, III Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce
plażowej im. Rufina Dudy, Mistrzostwa Cieszyna w Badmintonie, Biało-Czerwony Bieg III Cieszyńska
Godzinówka, Holly Wins - Bal Wszystkich Świętych na Lodzie, Mikołajki na lodowisku. W drodze konkursów
wspierane były zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne oraz turystyczne organizowane przez organizacje
pozarządowe. W celu promowania realizowanych działań prowadzona jest przez Wydział Sportu strona
internetowa www.sport.cieszyn.pl.
Działania podejmowane przez Biuro Promocji, Informacji i Turystyki poprzez zamieszczanie zapowiedzi,
informacji i relacji w publikatorach miejskich i na stronach internetowych miasta, ulotkach, itp.
Centrum Usług Wspólnych finansował przewóz uczniów na zawody sportowe oraz przekazywał środki
finansowe na stypendia za osiągnięcia sportowe dla uczniów.
2. Wspieranie organizacyjne i finansowe działań na rzecz aktywności ruchowej wszystkich grup wiekowych
mieszkańców miasta Cieszyna.
Działanie to było realizowane przez Wydział Sportu przede wszystkim w formie dotacji dla organizacji
pozarządowych. W roku 2018 realizowane były 44 zadania i na ten cel zostało wydatkowane 291 699,08 zł .
Wydział Sportu organizował i wspierał również działania na rzecz seniorów. W tym zakresie wspierane były
wyjazdy cieszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na olimpiady senioralne, organizowane były zajęcia
rekreacyjne (gimnastyka, gimnastyka w wodzie, pilates).
3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych służących upowszechnianiu właściwego sposobu
zagospodarowania czasu wolnego różnych grup mieszkańców.
Oprócz działań wymienionych w pkt. 1 w ramach konkursów ofert wspierane były realizowane przez
stowarzyszenia zadania z zakresu turystyki. W roku 2018 realizowanych było 11 zadań z zakresu turystyki i
wydatkowano na ten cel 12 142,27 zł.
4. Rozszerzanie różnych działań w zakresie rekreacji jako formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
W tym zakresie Miasto wspierało działalność sportową Integracyjnego Klubu Sportowego. Wspierane były
również działania sportowe podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie
Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie na Rzecz
Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”.
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5. Kreowanie alternatywnych możliwości spędzania czasu wolnego pod opieką wykwalifikowanych trenerów,
instruktorów sportowych w oparciu o miejskie obiekty sportowe.
Wydział Sportu koordynował i wspierał organizację oraz udostępniał obiekty na tego typu działania. W
związku z tym w roku 2018 funkcjonowały szkółki nauki jazdy na łyżwach, rolkach, ABC hokeja itp.
Działania w tym zakresie podejmowane były również przez Centrum Usług Wspólnych - dofinansowany był
wypoczynek w okresie ferii letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży w cieszyńskich szkołach, w ramach
którego odbywały się m.in. zajęcia sportowe na boiskach szkolnych i salach gimnastycznych, wyjścia na
basen, na lodowisko, wycieczki krajoznawcze itp.
6. Doskonalenie systemu informacji sportowej w mieście (np. poprzez opracowanie i wydanie informatora o
obiektach sportowo-rekreacyjnych Cieszyna, promowanie aktywnego stylu życia poprzez portale internetowe
z ofertą uwzględniającą działania w tym zakresie na terenie naszego miasta, itp.).
W 2018 roku Wydział Sportu Urzędu Miejskiego prowadził stronę internetową www.sport.cieszyn.pl, na której
dostępne są wszystkie informacje, m.in. zapowiedzi imprez sportowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wyniki
osiągane przez cieszyńskie kluby i sportowców. Oprócz tego jest funkcjonował profil na Facebook’u gdzie
również zamieszczane były wszelkie informacje sportowe. Zapowiedzi imprez znajdowały się również na tzw.
„infokioskach”, na plakatach wywieszanych na słupach informacyjnych na terenie miasta, w ulotkach
przygotowywanych co miesiąc przez Wydział Kultury, a także w „Wiadomościach Ratuszowych”.

3) Sport wyczynowy
1. Wyraźne wspieranie przez miasto klubów sportowych prowadzących olimpijskie dyscypliny sportowe uznane
za priorytetowe: koszykówka, pływanie, piłka nożna, lekkoatletyka, piłka siatkowa.
Dyscypliny priorytetowe są wspierane w ramach konkursów wniosków na szkolenie sportowe prowadzone
przez cieszyńskie kluby sportowe. W systemie służącym do wyliczenia propozycji wysokości dotacji sekcje
prowadzące szkolenie w dyscyplinach priorytetowych premiowane są specjalnym współczynnikiem. W roku
2018 na te dyscypliny zostało wydatkowane 299 862,91 złotych z 492 225,91 zł wydatkowanych na szkolenie
sportowe, co stanowiło 60,92 %.
2. Rozszerzenie Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania
stypendiów sportowych o możliwość przyznawania ich młodym i perspektywicznym zawodnikom
cieszyńskich klubów, których właśnie rozwój sportowy może stworzyć możliwości osiągania w przyszłości
wysokich wyników w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
W 2018 roku obowiązywała Uchwała Nr XXXVIII/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26.10.2017 r.
dotycząca ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i
wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych.
3. Zmodyfikowanie przepisów dotyczących korzystania z miejskich obiektów sportowych przez cieszyńskie
kluby, stowarzyszenia sportowe i szkoły oraz urealnienie opłat i sposobów ich rozliczania.
Od 1 lipca 2018 roku obowiązuje Uchwała Nr XLIV/461/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia
wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących przy
Urzędzie Miejskim w Cieszynie.
W cennikach tych przewidziane są preferencyjne ceny dla sekcji prowadzących szkolenie sportowe w oparciu
o umowy dotacyjne. Zawierają także szereg innych zniżek.
4. Nawiązywanie kontaktów z klubami sportowymi działającymi w miastach partnerskich.
W tym zakresie utrzymywane były kontakty z klubami działającymi w Czeskim Cieszynie, który jest jednym z
naszych miast partnerskich.

4) Infrastruktura sportowa
1. Aktualizacja zadań inwestycyjno-remontowych dla WPF na lata 2014-2020.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 ujęto następujące zadanie dot. infrastruktury sportowej:
1) Modernizacja Stadionu przy Al. Jana Łyska 21,
2) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7.
2. Remont i modernizacja Stadionu Miejskiego przy al. Jana Łyska 21.
W 2018 roku uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję o lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów oraz dokonano wycinki.
Przeniesiono pozwolenie na przebudowę stadionu na Gminę Cieszyn, a następnie złożono wniosek o zmianę
posiadanego pozwolenia na budowę (tj. dostosowania do V kategorii lekkoatletycznej). W grudniu 2018 r.
otrzymano z Ministerstwa Sportu decyzję o możliwości dofinansowania inwestycji w kwocie
nieprzekraczającej 2 mln zł.
3. Modernizacja Kąpieliska Miejskiego przy al. Jana Łyska 23.
Nie prowadzono działań w tym zakresie.
4. Budowa sali gimnastycznej przy SP-7.
W marcu 2018 r. na podstawie zezwolenia Starosty Cieszyńskiego dokonano wycinki kolidującego z
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inwestycją drzewostanu. W październiku 2018 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
5. Remont i modernizacja stadionu „Pod Wałką”.
Nie prowadzono działań w tym zakresie.
6. Rozbudowa sieci osiedlowych wielofunkcyjnych i ogólnodostępnych placów sportowo-rekreacyjnych, ścieżek
rowerowych, narciarskich tras biegowych.
W roku 2018 powstała siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 6.

5) Finansowanie sportu
1. Zapewnienie właściwego dofinansowania dyscyplin sportowych uznawanych za priorytetowe dla miasta, ze
szczególnym uwzględnieniem grup młodzieżowych.
System przyjęty do wyliczenia wysokości dotacji zawiera specjalny współczynnik dla dyscyplin
priorytetowych. Zastosowanie go spowodowało, że w roku 2018 60,92 % środków wydatkowanych na
szkolenie sportowe trafiło do sekcji prowadzących dyscypliny priorytetowe. Niezależnie kluby sportowe
korzystały ze środków przewidzianych na zajęcia i imprezy sportowe, w tym ze środków przewidzianych na
profilaktykę antyalkoholową.
2. Wspieranie pozostałych dyscyplin sportowych w miarę możliwości budżetu.
W przyjętym systemie podziału środków wszystkie sekcje, których wniosek spełniał wymogi formalne
otrzymały dofinansowanie. W roku 2018 skorzystało z tego 25 sekcji (łącznie z sekcjami prowadzącymi
dyscypliny priorytetowe).
3. Pomoc w zakresie uzyskiwania środków unijnych, centralnych, sponsorów - organizacja szkoleń dla
zainteresowanych.
Wydział Sportu przekazywał klubom sportowym posiadane informacje o możliwościach pozyskania środków z
innych źródeł a także o organizowanych szkoleniach w tym zakresie.
4. Dofinansowywanie obowiązkowych badań lekarskich zawodników i zawodniczek grup młodzieżowych
uprawiających sport w cieszyńskich klubach, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin priorytetowych.
Kluby sportowe mogły rozliczać koszty badań ze środków otrzymywanych jako dotacje na prowadzenie
szkolenia sportowego.
5. Sukcesywne zwiększanie środków finansowych przeznaczanych na sport w budżecie miasta.
Wydatki gminy przeznaczone na dotacje roku 2018 kształtowały się następująco:
1) dofinansowanie zajęć i imprez sportowych: 118 575,13 zł,
2) dofinansowanie szkolenia sportowego: 492 225,91 zł,
3) dofinansowanie zajęć i imprez sportowych w ramach profilaktyki antyalkoholowej: 173 123,95 zł.

6.8. Oświata
6.8.1. Strategia Rozwoju Oświaty w Cieszynie do roku 2020
Informacje ogólne o strategii
Strategia Rozwoju Oświaty w Cieszynie do roku 2020 została przyjęta przez Radę Miejską Cieszyna Uchwałą Nr
XLIV/467/14 z dnia 26 czerwca 2019 roku.
Dokument został opracowany na przełomie 2013 – 2014 roku metodą partycypacyjno-ekspercką we współpracy Urzędu
Miejskiego w Cieszynie ze środowiskiem oświatowym, organizacjami społecznymi i mieszkańcami, w tym, rodzicami
uczniów cieszyńskich szkół.
Cel i zakres strategii
Strategia zawiera diagnozę stanu oświaty w Cieszynie, kierunki rozwoju oświaty oraz opis systemu wdrażania i oceny
realizacji strategii.
Strategia określa następujące cele do realizacji:
• stały wzrost jakości oferty edukacyjnej;
• stały rozwój bazy infrastrukturalnej oraz sieci placówek oświatowych w mieście;
• wzmacnianie roli placówek oświatowych jako centrów aktywności lokalnej,
podzielone na konkretne zadania do realizacji.
Realizacja strategii
Realizacja programu w poszczególnych obszarach przebiegała następująco:
1. Stały wzrost jakości oferty edukacyjnej:
a) stałe poszerzanie oferty edukacyjnej i podnoszenie jakości nauczania i wychowania w placówkach
oświatowych – w ramach projektów „Warto umieć więcej” oraz „Warto umieć więcej II”
współfinansowanych przez UE w latach 2014-2020 i realizowanych przez szkoły podstawowe nr 1,2,3,4,6
i 7 zorganizowano dodatkowe zajęcia z przedmiotów humanistycznych, ścisłych, językowych oraz
artystycznych zarówno dla uczniów uzdolnionych jak i dla uczniów z problemami,
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2.

3.

b) doskonalenie i utrzymanie wysokiego poziomu nauczania w placówkach oświatowych – w ramach w/w
projektów „Warto umieć więcej I” i „(…) II” zorganizowano szkolenia pedagogiczne dla nauczycieli;
prowadzono współpracę z ośrodkiem „Publisher Innowacje” celem prowadzenia regularnych szkoleń dla
kadry pedagogicznej,
c) zwiększenie dostępności opieki pielęgniarskiej dla dzieci i młodzieży w placówkach – zakupiono z dotacji
z budżetu wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach na kwotę 27 734 zł,
d) upowszechnianie informacji o ofercie placówek oświatowych w Cieszynie – każda placówka posiadała
własną stronę internetową z bieżącymi informacjami na temat oferty edukacyjnej; zorganizowano Targi
Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ponadpodstawowych,
e) wzmacnianie roli opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych – funkcjonowały świetlice
wychowawcze w wszystkich szkołach podstawowych, a w SP 5 świetlica środowiskowa,
f) prowadzenie stałego monitoringu otoczenia oświaty w Cieszynie – sporządzono coroczne analizy
demograficzne celem uzyskania informacji co do liczby potencjalnych uczniów i wychowanków;
wprowadzono w szkołach podstawowych oraz oddziałach gimnazjalnych zajęcia z doradztwa
zawodowego,
stały rozwój bazy infrastrukturalnej oraz sieci placówek oświatowych w mieście:
a) rozbudowa i modernizacja bazy infrastrukturalnej placówek – wydatkowano 216 551,- zł na remonty oraz
155 468,- zł na inwestycje w publicznych przedszkolach; wydatkowano 357 2015,- zł na remonty oraz
149 992,- zł na inwestycje w publicznych szkołach podstawowych,
b) podnoszenie standardów bazy dydaktycznej placówek oświatowych – wydatkowano 185 918,- zł na
wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne w publicznych przedszkolach; wydatkowano 806 397,- zł na
wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne w publicznych szkołach,
wzmacnianie roli placówek oświatowych jako centrów aktywności lokalnej:
a) kształtowanie postaw przedsiębiorczych i kompetencji społecznych uczniów – kultywowano tradycje
regionalne, organizowano warsztaty taneczne, uczniowie brali udział w obchodach świąt państwowych,
organizowano różne konkursy,
b) wzmocnienie roli samorządu uczniowskiego (szkoły) – organizowano regularne spotkania samorządu
uczniowskiego jako pomostu między uczniami, a nauczycielem i dyrektorem; wzmocniono rolę
samorządu poprzez wprowadzenie do statutów szkół zasad ich funkcjonowania,
c) zacieśnianie współpracy placówek oświatowych z otoczeniem – publiczne przedszkola i szkoły oraz SSM
współpracowały z większością miejskich jednostek organizacyjnych, z powiatowymi oraz wojewódzkimi
jednostkami organizacyjnymi, parafiami Kościołów mających siedzibę na terenie powiatu cieszyńskiego,
instytucjami kultury, szkołami i uczelniami wyższymi, klubami i instytucjami sportowymi, z
sąsiadującymi placówkami oświatowymi w Republice Czeskiej oraz podmiotami prywatnymi.

6.9. Bezpieczeństwo
6.9.1. Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Cieszyn” n lata 2016 - 2020
Informacje ogólne o programie
Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa - „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2016 – 2020 przyjęty został Uchwałą nr
XIX/173/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 lutego 2016 r. Koordynatorem programu jest Komendant Straży
Miejskiej w Cieszyna, a realizatorami wszystkie wydziały Urzędu Miejskiego w Cieszynie i jednostki organizacyjne
gminy, Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Inspekcje: sanitarna, weterynaryjna, nadzoru budowlanego,
organizacje pozarządowe, grupy środowiskowe.
Program, jest kontynuacją działań Gminy Cieszyn z lat ubiegłych w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Zastąpił on poprzedni program – Gminny Program
Poprawy Bezpieczeństwa – „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2010 – 2015.
Cel i zakres programu
Głównym celem programu jest poprawa stanu i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających
na terenie Miasta Cieszyna.
Dla osiągnięcia celu głównego, program zakłada realizację następujących celów pośrednich, które stanowią
jednocześnie kierunki działania:
1) utrzymanie stanu bezpieczeństwa na obecnym poziomie oraz podniesienie stopnia
bezpieczeństwa miejsc zagrożonych;
2) przeciwdziałanie patologiom i niedostosowaniu społecznemu oraz ograniczenie przestępczości nieletnich;
3) właściwa koordynacja działania oraz poprawa standardów pracy służb tworzących miejski
system bezpieczeństwa;
4) rozbudowa monitoringu miejskiego;
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5) edukacja i informowanie społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa i porządku prawnego;
6) zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań szczegółowych;
7) zapewnienie społecznego poparcia i udziału mieszkańców w programie;
8) zaangażowanie środków masowego przekazu w działania prewencyjne.
Dla osiągnięcia przedstawionych w programie celów i kierunków działania wyznaczono następujące obszary działań:
1) obszar pomocy doraźnej;
2) obszar restrykcyjno-represyjny;
3) obszar porządkowy;
4) obszar komunikacyjny;
5) obszar zagrożeń kryzysowych;
6) obszar socjalny;
7) obszar prewencyjno-wychowawczy;
8) obszar promocyjno-informacyjny.
Realizacja programu
Zgodnie z założeniami programu zadania w obszarach:
• pomocy doraźnej,
• restrykcyjno-represyjnym,
• porządkowym, komunikacyjnym,
• zagrożeń kryzysowych,
• socjalnym,
realizowane były przez instytucje zawodowo związane z w/w obszarami, w oparciu o ich własne plany. Natomiast
zadania w obszarze
• prewencyjno-wychowawczym
realizowane były w oparciu o plan zadań przygotowany przez Pełnomocnika Burmistrza d/s rozwiązywania problemów
patologii społecznych i uzgodniony z Komendantem Powiatowym Policji oraz w oparciu o plan zamierzeń Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.
Efekty działania służb porządkowych (Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej) oraz Pogotowia Ratunkowego i
Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zawarte zostały w informacji Burmistrza Miasta o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego w Cieszynie za 2018 rok.
Natomiast efekty działania jednostek miejskich, takich jak: Miejski Zarząd Dróg, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o, zostały zawarte w części opisowej sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2018 r.
Realizacja zadań w obszarze prewencyjno-wychowawczym obejmowała przedsięwzięcia o charakterze
profilaktycznym, ukierunkowane na przeciwdziałanie uzależnieniom, przestępczości i demoralizacji nieletnich.
Adresowane były głównie do dzieci i młodzieży cieszyńskich szkół.
W trakcie roku przeprowadzone zostały następujące przedsięwzięcia finansowane lub współfinansowane ze środków
finansowych przeznaczonych na realizację programu:
1) Turniej Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież zapobiega pożarom” – cykliczny turniej, adresowany do uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. Głównym organizatorem był Zarząd Miejski Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski w Cieszynie;
2) „Bezpieczne Ferie 2018” – ogólnopolska akcja o charakterze prewencyjno-profilaktycznym, prowadzona pod
patronatem Policji, w ramach której strażnicy miejscy i policjanci uczestniczyli w spotkaniach z dziećmi i
młodzieżą, pozostającą w miejscu zamieszkania – uczestniczącą w alternatywnych formach wypoczynku,
organizowanych przez szkoły, świetlice, inne organizacje pozarządowe lub przebywającą na zimowiskach.
Funkcjonariusze w/w służb nadzorowali również miejsca zbiorowego wypoczynku młodzieży. Zwracali też
uwagę na sytuacje wskazujące na brak właściwej opieki nad małoletnimi, szczególnie przez nietrzeźwych
rodziców lub opiekunów;
3) „Baw się bezpiecznie” – stały podprogram, którego głównym celem jest ograniczenie przestępczości i
patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez propagowanie aktywności ruchowej, uczestnictwo w imprezach
rekreacyjno-sportowych oraz poznawanie zasad bezpiecznego zachowania podczas różnych zabaw.
Realizowany głównie przez szkoły, Straż Miejską, Wydziały: Kultury i Sportu UM oraz KPP Cieszyn;
4) „Bezpieczne wakacje 2018” – ogólnopolska akcja prowadzona pod patronatem Policji, w ramach której
strażnicy miejscy i policjanci nadzorowali porządek publiczny w miejscach wypoczynku i rekreacji
(kąpieliska, parki, dyskoteki) oraz w rejonie Dworca Cieszyn. Ponadto przed wakacjami w dniach 18 i 20
czerwca strażnicy miejscy przeprowadzili w szkołach podstawowych prelekcje nt. zasad bezpiecznego
zachowania podczas wakacji, szczególnie nad wodą. Odbyły się też spotkania i przeglądy obiektów wodnych
mające na celu sprawdzenie stanu technicznego obiektów i miejsc oraz przygotowania do sezonu letniego;
5) „Bezpieczna Szkoła” – stały podprogram, którego głównym celem jest ochrona bezpieczeństwa uczniów,
ograniczenie przestępczości i patologi wśród nieletnich oraz młodzieży pełnoletniej. Realizowany głównie
przez szkoły, KPP Cieszyn oraz Straż Miejską, poprzez spotkania i prelekcje dotyczące zasad bezpieczeństwa,
patologii (alkoholizm, nikotynizm, przemoc, molestowanie seksualne) oraz odpowiedzialności prawnej;
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6) „Bezpieczna droga do szkoły z odblaskami” – akcja realizowana jest poprzez spotkania uczniów klas
pierwszych szkół podstawowych ze strażnikami miejskimi lub policjantami. Podczas spotkań dzieci
zapoznawane były z zasadami poruszania się po drogach oraz otrzymywały elementy odblaskowe. Oprócz
wymienionych spotkań w trakcie roku szkolnego strażnicy miejscy codziennie zabezpieczali przejścia dla
pieszych, położone w pobliżu szkół w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego dojścia do szkół. Policjanci z
KPP w Cieszynie w 2018 r. przeprowadzili szereg spotkań z pedagogami, młodzieżą i dziećmi oraz z
rodzicami. Spotkania poświęcone były odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności prawnej nieletnich,
narkomanii, zagrożeniom internetowym, zasadom bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach;
7) „Bezpieczny przedszkolak” – podprogram, którego głównym celem jest ochrona bezpieczeństwa
przedszkolaków oraz poznania zawodów: strażnik miejski, policjant, strażak. Realizowany głównie przez
przedszkola, KPP Cieszyn, Straż Miejską, KP Państwowej Straży Pożarnej, poprzez spotkania funkcjonariuszy
w/w służb z dziećmi. Podczas spotkań dzieci zapoznawane są z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa oraz
charakterem pracy służb zajmujących się ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Cieszyna.
Podczas spotkań dzieci otrzymywały elementy odblaskowe.
8) „Narkotykowe Dylematy” – akcja adresowana do młodzieży gimnazjalnej oraz szkół średnich, celem której
jest pokazanie skutków zażywania narkotyków. Zrealizowana w 2018 r. poprzez udział młodzieży w
widowisku muzycznym „Wesołych Świąt”, zaprezentowanym przez Zespół „PEDEBE” w Teatrze im. Adama
Mickiewicza oraz w projekcji filmów dokumentalnych „Prawie wszystko o narkomanii” oraz „Dopalacze”.
9) „Bezdomny, bezradny, samotny” – podprogram realizowany był przez strażników miejskich, policjantów,
pracowników MOPS w okresie zimowym i polegał na rozpoznaniu miejsc przebywania osób bezdomnych i
samotnych, informowaniu w/w osób o możliwościach uzyskania pomocy, rozmieszczeniu w miejscach
publicznych plakatów informujących o możliwości uzyskania pomocy oraz udzielaniu bezpośredniej pomocy
w sytuacjach tego wymagających. W działaniach tych realizatorzy współpracowali ze służbą zdrowia oraz
stowarzyszeniami pozarządowymi, realizującymi zadania pomocowe. W związku z realizacją podprogramu
strażnicy miejscy w 2018 r. przeprowadzili 497 interwencji w sprawie osób bezdomnych, bezradnych,
samotnych, w tym 66 razy udzielili pomocy doraźnej, 126 razy interweniowali w związku z zakłócaniem
porządku publicznego lub wybrykiem nieobyczajnym, 14 razy w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscu
zabronionym oraz 292 razy w sprawach porządkowych.
10) „Bezpieczne osiedle” – w ramach tego podprogramu strażnicy miejscy na terenach trzech największych osiedli
mieszkaniowych (Podgórze, Liburnia, Piastowskie) uczestniczyli w comiesięcznych zebraniach rad osiedli.
Podczas zebrań mieszkańcy oraz przedstawiciele rad osiedlowych zgłaszali problemy, uwagi i wnioski z
zakresu ochrony porządku publicznego. Zgłaszane sprawy były następnie załatwiane przez strażników lub
przekazywane podmiotom właściwym do realizacji.
Większość zadań z obszaru prewencyjno-wychowawczego, zawartych w planie na 2018 rok została zrealizowana.
Realizacja zadań w obszarze promocyjno-informacyjnym polegała głównie na przekazywaniu do mediów publicznych
informacji o realizowanych imprezach. Stosowne informacje zamieszczano również na stronie internetowej Straży
Miejskiej www.sm.cieszyn.pl.
Na realizację Programu w 2018 roku przeznaczona została kwota 22 000,00 zł.

6.9.2. Program znakowania rowerów „Bezpieczny rower – Bezpiečne kolo”
Informacje ogólne o programie
Program realizowany jest w oparciu o porozumienie Miasta Cieszyn i Miasta Czeski Cieszyn przy akceptacji Rady
Miejskiej Cieszyna oraz Rady Miejskiej Czeskiego Cieszyna, wyrażonej na wspólnym spotkaniu członków Rady
Miejskiej Cieszyna z władzami miasta Czeski Cieszyn w dniu 9 czerwca 2016 roku.
Z polskiej strony projekt koordynuje Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie, zaś realizowany jest przez Straż
Miejską w Cieszynie, a po stronie czeskiej realizatorem projektu jest Miejska Policja w Czeskim Cieszynie.
Program jest współfinansowany ze środków Funduszu mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska 2014-2020.
Cel i zakres programu
Celem programu jest rozwój współpracy, wymiana informacji, danych oraz doświadczeń pomiędzy Strażą Miejską w
Czeskim Cieszynie i Strażą Miejską w Cieszynie. Dzięki realizacji projektu nastąpił rozwój partnerstwa
transgranicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie świadomości
mieszkańców na temat nowego i efektywnego sposobu zapobiegania przestępczości – kradzieży rowerów, poprzez ich
znakowanie.
Realizacja programu
W ramach realizacji programu Straż Miejska w Cieszynie zakupiła: sprzęt komputerowy z odpowiednim
oprogramowaniem, zestawy znaczników, zestawy identyfikacyjny, mikroskop elektroniczny - do celów oznakowania
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oraz wyposażenie umożliwiające wykonywanie znakowania rowerów w przestrzeni publicznej. Następnie odbył się
cykl szkoleń funkcjonariuszy obu Straży Miejskich. W ramach dalszej realizacji projektu odbyło się w Cieszynie
siedem akcji znakowania rowerów. Znakowanie rowerów odbywa się również na bieżąco – każdy zainteresowany mógł
udać się do komendy Straży Miejskiej w Cieszynie i dokonać zabezpieczenia roweru.
Oprócz oznakowania roweru i rejestracji w bazie uczestnik znakowania otrzymywał specjalną ulotkę na temat metody
znakowania rowerów oraz instrukcję obowiązkowego wyposażenia roweru.
W celu zwiększenia skuteczności działań Straż Miejska w Cieszynie przekazała także sprzęt do identyfikacji rowerów
dla Policji z Powiatu Cieszyńskiego.
Efektem dotychczasowych działań jest oznakowanie 280 rowerów. Prezentacja wyników realizacji projektu miała
miejsce w dniu 27.09.2018r. w Hotelu Liburnia w Cieszynie. W konferencji wzięły udział 33 osoby. Oprócz
przedstawicieli partnerów projektu obecni byli przedstawiciele niektórych śląskich straży miejskich jak np. z Pszczyny,
Tychów czy Żywca, którzy wyrazili zainteresowanie wdrożenia zaprezentowanej metody znakowania rowerów na ich
terenie.

7. Realizacja uchwał Rady Miejskiej Cieszyna
Zestawienie szczegółowe uchwał Rady Miejskiej Cieszyna realizowanych w 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do
raportu.

8. Inne istotne działania Burmistrza Miasta Cieszyna
8.1. Ciała doradcze Burmistrza Miasta Cieszyna
Cieszyńska Rada Seniorów
Cieszyńska Rada Seniorów została powołana Uchwałą Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października
2015 r. Rada zrzesza przedstawiciel osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób
starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety
trzeciego wieku. Jest organem doradczym i opiniującym, w tym projekty projekty uchwał Rady Miejskiej Cieszyna na
wniosek Burmistrza Miasta Cieszyna.
W 2018 roku Cieszyńska Rada Seniorów obradowała na 12 posiedzeniach, podczas których, między innymi:
• składała Burmistrzowi bieżące wnioski, interwencje i uwagi dotyczące spraw miejskich, a związane
z problematyką senioralną;
• analizowała problemy zgłaszane przez mieszkańców miasta Cieszyna;
• konsultowała program dorocznej, międzypokoleniowej imprezy „Nadolziańskie Senioralia”.
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
W Cieszynie funkcjonuje, jako organ doradczy Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawach planowania
i zagospodarowania przestrzennego, Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna powołana Zarządzeniem
Burmistrza Miasta Cieszyna Nr 952/I/2006 z dnia 8 listopada 2006 roku. Składa się ona z osób o wykształceniu
i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego. Celem działania
Komisji jest opiniowanie przedkładanych jej przez Burmistrza Miasta dokumentów planistycznych. W 2018 roku
Komisja opiniowała:
1. dokonaną ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Cieszyna w latach 2014-2017 oraz określenie
potrzeb i możliwości rozwoju miasta wraz z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę,
2. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru w rejonie ulic:
Łanowej i Gajowej,
3. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru obejmującego
wschodnią część terenów położonych pomiędzy ul. Generała Hallera a terenem kolei.
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
Rada została powołana Zarządzeniem Nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2016 roku. W skład
Rady wchodzą przedstawiciele Rady Miejskiej Cieszyna, przedstawiciele gminy, wytypowaniu przez Burmistrza Miasta
Cieszyna oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych wytypowani przez Burmistrza Miasta Cieszyna na podstawie
zgłoszenia. Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie dotyczącym pożytku publicznego.
W 2018 roku Rada obradowała na 12 posiedzeniach; wydała 17 uchwał i 2 wnioski do budżetu miasta.
Rada Sportu
W Gminie Cieszyn działa Rada Sportu przy Burmistrzu Miasta Cieszyna, powołana Zarządzeniem Nr 690/II/2007
Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 17 września 2007 roku. W roku 2018 Rada Sportu obradowała trzykrotnie i
zajmowała się zaopiniowaniem 43 wniosków z obszaru kultury fizycznej oraz opiniowaniem 22 kandydatur do nagród i
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wyróżnień Miasta Cieszyna za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2017 roku oraz za całokształt działalności
sportowej. Jako ciało opiniotwórcze, Rada Sportu skierowała do Burmistrza Miasta Cieszyna opinie dotyczące m.in.
zinformatyzowania Wydziału Sportu, cyfryzacji wniosków i sprawozdań, podziału dotacji z obszaru kultury fizycznej.
Komisja do spraw opiniowania projektów realizowanych przez Gminę Cieszyn zadań inwestycyjnych i
remontowych, pod kątem ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych
Komisja została powołana Zarządzeniem Nr 0050.132.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku.
Zadaniem Komisji jest opiniowanie przedstawianych przez Burmistrza Miasta Cieszyna projektów zadań
inwestycyjnych (w tym dokumentacji budowlanych) realizowanych przez Gminę Cieszyn, pod kątem ich dostosowania
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zespół transgraniczny ds. porządku publicznego i bezpieczeństwa miast Cieszyna i Czeskiego Cieszyna
Zespół został powołany Zarządzeniem Nr 0050.465.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 września 2016 roku. W
skład Zespołu wchodzą po jednym przedstawicielu Urzędu Miejskiego w Cieszynie i Czeskiego Cieszyna, komendanci
Straży Miejskiej obu miast i po dwóch radnych z każdej Rady Miejskiej.
W 2018 roku Komisja zajmowała się m.in. problemami związanymi z dystrybucja narkotyków na pograniczu,
wystąpieniem zagrożenia wścieklizną i innymi sprawami bieżącymi.
Komisja do spraw ruchu drogowego
Komisja powoływana jest na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 784) przez zarządzającego ruchem – Burmistrza Miasta Cieszyna w celu
szczegółowego rozpatrzenia wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z projektem organizacji ruchu i jego
bezpieczeństwa. W skład Komisji wchodzi przedstawiciel Policji oraz przedstawiciel zarządu drogi. Prace komisji
koordynuje dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.
Komisja Społeczna
Komisja Społeczna została powołana Zarządzeniem Nr 0050.177.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca
2019 roku w celu wzmocnienia mechanizmu kontroli społecznej w sprawach najmu i sprzedaży z bonifikatą lokali
mieszkalnych. Przedmiotem działania Komisji jest opiniowanie oraz współpraca z Zakładem Budynków Miejskich w
Cieszynie Spółka z o. o. w zakresie wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Cieszyn oraz opiniowanie uprawnień do uzyskania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych i procedury
sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Komisja została powołana Zarządzeniem Nr 0050.263.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 kwietnia 2018 roku.
Do zadań Komisji należy podejmowanie i inicjowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów
alkoholowych oraz zmiany sposobu ich spożycia na terenie Gminy Cieszyn.
W 2018 roku Komisja obradowała na 16 spotkaniach ogólnych oraz zorganizowała 30 posiedzeń zespołu prowadzącego
rozmowy interwencyjno-motywacyjne.
Komisja:
• przeprowadziła 40 kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych,
• wydała 43 opinie o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, określonej we wniosku o
zezwolenie z zasadami usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonymi w
uchwale Rady Miejskiej.
Rady Programowe instytucji kultury Miasta Cieszyna
Rady Programowe są organami opiniującymi i doradczymi, w których skład wchodzą przedstawiciele Rady Miejskiej
Cieszyna i przedstawiciele Burmistrza Miasta Cieszyna. W Cieszynie funkcjonują następujące Rady Programowe:
Rada Programowa Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”
Rada została powołana Zarządzeniem Nr 0050.140.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 lutego 2019 roku.
Rada Programowa Książnicy Cieszyńskiej
Rada została powołana Zarządzeniem Nr 0050.380.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 czerwca 2018 roku.
Rada Programowa Zamku Cieszyn
Rada została powołana Zarządzeniem Nr 0050.546.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 lipca 2014 roku.
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8.2. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
8.2.1. Członkostwo w związkach i stowarzyszeniach ponadlokalnych
Gmina Cieszyn współpracuje z innymi społecznościami samorządowymi poprzez członkostwo w związkach i
stowarzyszeniach ponadlokalnych, takich jak:
1) Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu - ogólnopolska organizacja samorządowa skupiającą 310 miast
polskich. Reprezentuje interesy dużych i małych miast, wspiera samorządność lokalną i decentralizację, dąży
do lepszego rozwoju miast polskich. Zadania te realizuje poprzez lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie,
wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą.
ZMP wspiera polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechnia
dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców.
Współpracuje z wieloma podmiotami publicznymi i prywatnymi po to, by stwarzać miastom jak najlepsze
warunki dla świadczenia przez nie usług publicznych najwyższej jakości.
2) Śląski Związek Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach - misją tego Związku jest służba na rzecz dobra
publicznego w Województwie Śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów lokalnych w drodze
integrowania na płaszczyźnie regionalnej śląskich gmin i powiatów, wspierania i promocji samorządności
lokalnej, kształtowania wspólnej polityki samorządów lokalnych i lobbingu samorządowego, wspierania
inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatów, profesjonalnego szkolenia, doradztwa, wymiany doświadczeń i
upowszechniania modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach i powiatach.
Podejmowane przez Związek przedsięwzięcia i inicjatywy mają na celu integrację i rozwój regionu. Dążąc do
tego Związek stara się tworzyć oraz rozpowszechniać najlepsze wzory w zakresie rozwoju lokalnego. Obecnie
Związek zrzesza 134 jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego (w tym wszystkie miasta na
prawach powiatu), a swoim zasięgiem obejmuje teren zamieszkały przez ponad 4 mln osób. Głównym
przesłaniem ŚZGiP jest praca na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim. Miasto Cieszyn na
bieżąco korzystało z materiałowa opracowywanych przez Związek oraz uczestniczyło w szkoleniach.
3) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich - celem Stowarzyszenia jest wdrażanie zasad i strategii polityki
zdrowia w kraju, regionach i gminach, aktywizowanie wspólnot samorządowych do wspólnego rozwiązywania
problemów ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców w regionach i gminach oraz rozwijanie i popieranie
współpracy pomiędzy innymi miastami i sieciami krajowymi Zdrowych Miast na świecie. W ramach zadań
Stowarzyszenie inspiruje i wspiera programy lokalne miast członkowskich w zakresie ochrony zdrowia,
rozwija współpracę między miastami i gminami położonymi w regionach o dużym zanieczyszczeniu
środowiska naturalnego oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką
zdrowotna i ekologiczną. W 2018 r. przedstawiciel Gminy Cieszyn uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu
SZMP, które odbyło się w Łodzi w dniach 1-2 marca 2018 r. Natomiast żadna z cieszyńskich organizacji
pozarządowych nie zdecydowała się zgłosić swojego projektu w konkursie grantów.
4) Stowarzyszenie Polskiej Sieci „Energie Cites” - to pozarządowa organizacja non-profit, od 1994 r.
współpracującą z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej. Członkami
Stowarzyszenia są miasta i gminy z całej Polski, a członkami wspierającymi firmy prywatne i stowarzyszenia.
Dzięki przystąpieniu do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” gminy członkowskie uzyskują
możliwość otrzymywania informacji na temat różnych konkursów i grantów na inwestycje zmierzające do
redukcji zużycia energii i ochrony środowiska naturalnego, uczestniczenia w konferencjach, szkoleniach i
podróżach studyjnych (darmowe publikacje i materiały edukacyjne), wymiany doświadczeń w zakresie
realizacji projektów dotyczących efektywnego wykorzystania energii i ochrony klimatu, włączenia się w
realizację projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i lepsze wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii, uzyskania pomocy w przygotowywaniu wniosków grantowych, promocji na
krajowym i międzynarodowym forum, aktywnego włączenia się w budowanie partnerstwa na poziomie
krajowym i europejskim,korzystania z doświadczeń oraz międzynarodowych partnerskich kontaktów Sieci.
W ramach Stowarzyszenia Polskiej Sieci „Energia Cites” 2018 r. Gmina Cieszyn uczestniczyła w
następujących projektach:
• „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów
wodnych w miastach” – realizowany w okresie od kwietnia 2017 r. do marca 2020 r., finansowany ze
środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem projektu jest edukacja i
integracja różnych środowisk (władz miejskich, przedstawicieli urzędów miast, spółek komunalnych,
planistów, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, deweloperów, lokalnych przedsiębiorców,
mieszkańców) na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach. W ramach projektu – w którym
uczestniczy 5 miast – odbywają się szkolenia dla lokalnych decydentów dotyczące systemów
monitorowania i oceny gospodarowania wodą w miastach, wyznaczania tzw. śladu wodnego w miastach
oraz wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania wodą. Warsztaty w Cieszynie odbyły się już
dwukrotnie: w lutym 2017 r. oraz w sierpniu 2018 r., kolejne planowane są na czerwiec 2019 r.
• „Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu (BEACON)” – realizowany w
okresie od kwietnia 2018 r. do marca 2021 r., finansowany przez Europejską Inicjatywę na rzecz Ochrony
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Klimatu. Jest to projekt promujący działania na rzecz ochrony klimatu oraz ułatwiający wymianę
informacji pomiędzy rządami, samorządami, a także szkołami w siedmiu krajach Europy. Projekt oferuje
miastom wsparcie w następującym zakresie:
a) udział przedstawicieli miasta w konferencjach europejskich związanych z ochroną klimatu
(Heidelberg 2019 r., Warszawa 2021 r.),
b) udział w warsztatach regionalnych poświęconych łagodzeniu zmian klimatu,
c) eksperckie usługi doradcze (10 dni rocznie) w celu wsparcia opracowania i/lub wdrożenia lokalnej
strategii lub środków łagodzenia zmian klimatu,
d) wsparcie w obszarze działań w zakresie komunikacji i podnoszenia świadomości.
W projekcie bierze udział 5 polskich miast, a także miasta ze Słowacji, Czech, Rumunii, Grecji, Portugalii i
Niemiec (łącznie 34 gminy). Gmina Cieszyn formalnie uczestniczy w projekcie od stycznia 2019 r.

8.2.2. Członkostwo w związkach i stowarzyszeniach lokalnych
Gmina Cieszyn współpracuje z innymi społecznościami samorządowymi poprzez członkostwo w stowarzyszeniach
lokalnych, takich jak:
1) Samorządowe Stowarzyszenie Ziemi Cieszyńskiej z siedzibą w Cieszynie - Stowarzyszenie prowadzące
działalność publiczną na rzecz wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, idei samorządu terytorialnego,
integracji i obrony wspólnych interesów członkowskich z wykorzystaniem w jak największym stopniu
inicjatyw europejskich ujętych w różnych programach.
Wybrane inicjatywy realizowane przez Miasto Cieszyn wspólnie z samorządami członkowskimi w 2018 r. w
ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządowym Ziemi Cieszyńskiej:
a) współdziałanie w ramach grupy zakupowej energii elektrycznej (uczestnictwo w czterech grupach
zakupowych na zakup energii elektrycznej w skład, których wchodzą samorządy lokalne i inne
podmioty);
b) współdziałanie w przygotowaniu i organizacji „Uroczystej Sesji Samorządów Ziemi Cieszyńskiej”
połączonej z wręczaniem Laurów Ziemi Cieszyńskiej;
c) współdziałanie w przygotowaniu i organizacji Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych
Zespołów Artystycznych oraz innych inicjatyw propagujących spuściznę kulturową Śląska
Cieszyńskiego;
d) współdziałanie na rzecz funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia Rodziny (interwencji
kryzysowej).

2) Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" z siedzibą w Cieszynie - to dobrowolne
porozumienie gmin i powiatów Rzeczpospolitej Polskiej, działających na rzecz rozwoju obszarów
przylegających do granicy polsko-czeskiej w rejonie biegu rzeki Olzy. Członkami Stowarzyszenia są Gminy:
Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Gdów, Goleszów, Hażlach, Istebna, Jasienica, Jastrzębie-Zdrój, Jaworze,
Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice oraz Powiat Cieszyński. Celem Stowarzyszenia jest
wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego ww. obszarów poprzez poszukiwanie nowych możliwości
rozwoju gospodarczego i zatrudnienia mieszkańców, poprzez działania zmierzające do poprawy infrastruktury
technicznej, inicjatywy służące przyciągnięciu inwestorów, upowszechnianie korzystnego wizerunku regionu z
naciskiem na jego korzystne położenie i inne walory sprzyjające ekonomicznemu rozwojowi, działania mające
na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, działalność edukacyjną mającą na celu wymianę informacji,
wiedzy i doświadczeń dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego; działalność kulturalną i sportową dla
popularyzacji wartości budujących tożsamość regionalną mieszkańców, tworzenie warunków dla najszerszych
kontaktów międzynarodowych mieszkańców ze szczególnym naciskiem na współpracę transgraniczną z
samorządami i innymi organizacjami Republiki Czech, prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i
promocyjnej dotyczącej zakresu działania Stowarzyszenia i jej członków, prowadzenie działalności
proeuropejskiej, w szczególności problematyki informacyjnej i edukacyjnej w ramach funkcjonującego przy
Stowarzyszeniu Euroregionalnego Centrum Informacji Europejskiej, prowadzenie działalności z obszaru
turystyki, w szczególności tworzenia i promocji ponadlokalnych produktów turystycznych, gromadzenia,
przetwarzania i udostępniania ponadlokalnej informacji turystycznej w ramach funkcjonującej przy
Stowarzyszeniu Agencji Informacji Przygranicznej oraz współpracy z branżą turystyczną oraz inne działania
mogące przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia i interesów jego członków.
Wybrane inicjatywy realizowane w 2018 r. przez Miasto Cieszyn wspólnie z samorządami członkowskimi
w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”:
1) współdziałanie w ramach polsko-czeskiej współpracy w Euroregionie Śląsk Cieszyński – Těšínské
Slezsko (SRiWR „Olza” reprezentuje polską stronę Euroregionu);
2) współpraca w ramach realizacji przedsięwzięć transgranicznych, w tym projektów współpracy (m.in.
„Czeski Cieszyn – Cieszyn / INEurope”);
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3) współdziałanie w przygotowaniu i wspólne wdrażanie ponadlokalnych strategii (Strategia rozwoju Śląska
Cieszyńskiego, Interturism - strategia rozwoju turystyki, Border Crossing – strategia przekraczania
granic, EuroInter Cooperation);
4) współdziałanie w ramach realizacji ponadlokalnej współpracy transgranicznej wraz z możliwościami
pozyskiwania środków finansowych z „Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński –
Těšínské Slezsko” (SRiWR „Olza” zarządza po stronie polskiej Funduszem Mikroprojektów);
5) współpraca w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój współpracy transgranicznej, w tym
współpraca w przygotowywaniu do nowego okresu programowania 2021 – 2027 (oraz wcześniejszych);
6) wspólne działania na rzecz kreowania wizerunku Śląska Cieszyńskiego oraz turystycznej marki
terytorialnej Śląska Cieszyńskiego;
7) wspólna promocja Śląska Cieszyńskiego oraz Cieszyna, w szczególności za pośrednictwem działań
wydawniczych, publikacji, poprzez prowadzenie serwisów internetowych oraz uczestnictwo na krajowych
i zagranicznych targach i imprezach wystawienniczych;
8) współuczestnictwo w systemowych działaniach związanych z rozwojem ponadlokalnej informacji
turystycznej oraz wspólne prowadzenie Cieszyńskiego Centrum Informacji (w ostatnim czasie
realizowane w szczególności w oparciu o „Śląski System Informacji Turystycznej” – SRiWR „Olza” jest
partnerem subregionalnym w projekcie Śląskiej Organizacji Turystycznej realizowanym w ramach RPO
WSL 2007-2013);
9) współuczestnictwo w aktywnościach Programu INFOTUR służącemu poprawie atrakcyjności turystycznej
regionu poprzez tworzenie warunków dla rozwoju produktów turystycznych na pograniczu polskoczeskim w Euroregionie oraz rozwojowi transgranicznej informacji turystycznej;
10) współuczestnictwo w działaniach wysokiej jakości projektów opartych na wiedzy i przenoszeniu dobrych
praktyk z innych regionów granicznych, między innymi w ramach: „EUREGIO PL-CZ”, „EURO-IN”,
„PAT-TEIN”, „Chcemy, abyście o Nas wiedzieli…”, działań związanych z budowaniem EuroInstytutu PLCZ-SK (w tym: uczestnictwo w szkoleniach transgranicznych, wyjazdach studyjnych,
wideokonferencjach);
11) promowanie wspólnych aktywności prowadzonych z samorządami członkowskimi zarówno w kraju
podczas różnego rodzaju konferencji, spotkań, jak i zagranicą (głównie do instytucji wchodzących skład
sieci TEIN oraz współtworzących EUWT EURODYSTRYKT PAMINA oraz polsko-czeskich struktur
zajmujących się problematyką transgraniczną).
Łączne składki członkowskie, jakie Gmina Cieszyn uiściła w roku 2018 z tytułu członkostwa w ww.
Związkach i Stowarzyszeniach, wyniosły 119.846,05 zł.
3) Cieszyński Klaster Energii
Członkami Klastra są Gmina Cieszyn i Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.
Cele i zakres działania Klastra:
poprawa efektywności energetycznej w zasobach publicznych;
1) poprawa stanu środowiska w obszarze jakości powietrza i ograniczenia niskiej emisji;
2) planowanie, wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną;
3) planowanie, wytwarzanie, dystrybucja i obrót energii cieplnej;
4) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej Klastra;
5) kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu elektromobilności;
6) edukacja elektroenergetyczna w zakresie zrównoważonego zarządzania lokalną gospodarką.
Rok przystąpienia Gminy Cieszyn do Klastra: 2018 r. Przystąpienie na podstawie: porozumienia cywilno-prawnego o
współpracy Uczestników Klastra Energii pn. „Cieszyński Klaster Energii”, podpisane w dniu 28 czerwca 2018 r.
Podstawowymi spodziewanymi efektami działalności Klastra są:
1) optymalizacja cen energii dla uczestników Klastra,
2) ograniczenie (likwidacja) niskiej emisji,
3) poprawa efektywności gospodarowania energią,
4) zagospodarowanie odpadów możliwych do wykorzystania energetycznego,
5) rozwój elektromobilności i transportu niskoemisyjnego;
6) transfer wiedzy o energii oraz ekoświadomości do społeczności lokalnej.

8.2.3. Zadania realizowane na podstawie porozumień między samorządami
Gmina Cieszyn realizowała w 2018 roku bądź realizuje nadal szereg zadań na podstawie zawartych porozumień
dotyczących realizacji zadań samorządowych, w tym :
1) pomiędzy Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej a Burmistrzem Miasta
Cieszyna w sprawie określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi
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urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania kosztów ich działania,
2) wspólnej realizacji komunikacji miejskiej - porozumienie zawarte w dniu 13 lipca 2017 r. na czas
nieokreślony, pomiędzy Gminami: Cieszyn, Hażlach i Zebrzydowice. Przedmiotem tego porozumienia jest
zorganizowanie i wykonywanie wspólnej komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych: nr 22 – Hażlach
– Cieszyn, nr 30 – Pogwizdów – Cieszyn i nr 32 – Kaczyce – Cieszyn, po trasach przebiegających na terenie
odpowiednio: gminy Hażlach, gminy Zebrzydowice oraz gminy Cieszyn. W roku 2018 Gmina Cieszyn
otrzymała z tytułu wykonywania powierzonych jej przez ww. Gminy zadań własnych rekompensatę w formie
dotacji celowej w wysokości 173.000 zł,
3) współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - zawarte w dniu 11 marca
2015 roku pomiędzy 41 jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru subregionu południowego (dawne
województwo bielskie). Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy przy programowaniu,
wdrażaniu, koordynacji, finansowaniu, monitorowaniu i rozliczaniu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
Subregionu Południowego w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 i powierzenia Miastu BielskoBiała funkcji lidera Subregionu Południowego. Dzięki porozumieniu określona pula środków pomocowych
RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 jest skierowana na projekty rozwojowe realizowane na obszarze
subregionu południowego. Środki rozdysponowywane są w ramach konkursów dedykowanych do
beneficjentów realizujących swoje projekty na tym obszarze W 2018 roku Gmina Cieszyn uzyskała
dofinansowania w kwocie ok. 1.7 mln zł na realizację projektu pn. “Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń
w centrum Cieszyna – etap I”. Ponadto w ramach projektów, które w latach wcześniejszych zostały wybrane
do dofinansowania, Gmina Cieszyn w 2018 roku otrzymała środki w łącznej kwocie 967 tys. zł.
4) pomiędzy Miastem na prawach powiatu Bielskiem-Białą a Gminą Cieszyn dotyczące współfinansowania
Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej Zboru
Bielsko-Biała,
5) pomiędzy Gminą Cieszyn a Stowarzyszeniem „Dziedzictwo” Św. Jana Sarkandra celem organizacji nauki
religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Elim”,
6) pomiędzy Gmina Cieszyn a Powiatem Cieszyńskim na rzecz wspólnej organizacji obchodów setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości w Cieszynie,
7) pomiędzy Gminą Cieszyn a Powiatem Cieszyńskim w sprawie powierzenia Gminie Cieszyn realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie”,
8) pomiędzy Gminą Cieszyn a Powiatem Cieszyńskim w sprawie powierzenia Gminie Cieszyn opracowania
dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie”,
9) pomiędzy Gminą Cieszyn a Powiatem Cieszyńskim w sprawie powierzenia Gminie Cieszyn opracowania
dokumentacji technicznej dla odcinka ul. Hallera w Cieszynie w zakresie odwodnienia,
10) pomiędzy Gminą Cieszyn a Powiatem Cieszyńskim w sprawie powierzenia Gminie Cieszyn realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: „Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztackiej w
Cieszynie”,
11) pomiędzy Gminą Cieszyn a Powiatem Cieszyńskim w sprawie wspólnego przeprowadzenia zamówienia
publicznego w sprawie wykonania robót budowlanych dotyczącego „Termomodernizacji budynku Szkoły
Podstawowej nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika, Plac Wolności 7a i 7b”,
12) pomiędzy Gminą Cieszyn a Powiatem Cieszyńskim w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego
„Budowa obiektu sportowego z funkcją parkingu przy ul. 3 Maja w Cieszynie”.
13) z gminami: Dębowiec, Goleszów oraz Zebrzydowice w zakresie współfinansowania pobytu dzieci do lat 3 z
ich terenu w Żłobkach Miejskich w Cieszynie (obowiązują od początku 2019 r.),
14) z Miastem Bielsko-Biała dotyczącą udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem
na wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku
-Białej,
15) pomiędzy Gminą Cieszyn a Powiatem Cieszyńskim w sprawie rozwiązania umowy w sprawie udostępnienia
miejsca na dachu oraz fragmentu pomieszczenia na poddaszu budynku położonego przy ul. ks. Józefa
Londzina 3 w Cieszynie, w celu montażu elektronicznej syreny alarmowej oraz jej szafy sterowniczej i
elementów zespołu zasilania.

8.2.4. Współpraca z miastami partnerskimi
•
•
•
•
•

Miastami partnerskimi Cieszyna są:
Balchik (Bułgaria),
Cambrai (Francja),
Czeski Cieszyn (Republika Czeska),
Genk (Belgia),
Puck (Polska),
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• Rožňava (Słowacja),
• Teuva (Finlandia).
Współpraca z tymi miastami przebiega z różną intensywnością i jest realizowana przez różne instytucje i organizacje
miejskie, w tym szkoły. Obejmuje ona także wzajemne wizyty, głównie podczas organizacji rożnego rodzaju
przedsięwzięć kulturalnych, w tym obchodów tzw. „dni miasta”.
W ramach współpracy partnerskiej przedstawiciele Cieszyna wzięli udział w corocznym plenerze artystycznym oraz
wystawie w Rožňavie. Oficjalna delegacja Cieszyna wzięła udział w uroczystościach Dni Kultury i Literatury
Bułgarskiej w Balchiku. Rozpoczęto też prace przygotowawcze do urządzenia w Cieszynie wystawy (pierwotnie
prezentowanej w Cambrai) o polskich lotnikach we Francji.
W obchodach 100 – lecia powstania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego wzięły udział delegacje z zagranicznych
miast partnerskich Cieszyna.
Zorganizowano imprezy „Puck w Cieszynie” i „Cieszyn w Pucku”, a reprezentacja Cieszyna uczestniczyła w Jarmarku
Świątecznym w Pucku.
Najściślejsza i najszersza współpraca łączy Cieszyn z Czeskim Cieszynem, w ramach której realizuje się wiele
przedsięwzięć, w tym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej z zakresu kultury, sportu, turystyki, rewitalizacji
obszarów przygranicznych. W 2018 roku, w ramach współpracy z Czeskim Cieszynem, zakończono realizację
następujących projektów analitycznych:
• „Analiza możliwości przywrócenia tramwaju jako atrakcji turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”
• „Strategia dla kultury”,
oraz kontynuowano realizację projektów inwestycyjnych:
• „Open Air Museum.Cieszyn”,
• „Kaj indzi inakszy u nas po naszymu – kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego”
a także kolejnego projektu analitycznego
• „Český Tĕšín/Cieszyn INEurope”,
którego celem jest opracowanie strategii współpracy transgranicznej miast.
W 2018 roku opracowano i złożono wniosek o dotację na realizację projektu pod nazwą:
• „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”
stanowiącego wspólny produkt turystyczny, w tym transgraniczną informacją turystyczną.
Projekty te szerzej omówiono w części analitycznej w rozdziale: Turystyka.
W ramach bieżących spotkań roboczych regularnie spotykają się władze obu miast, szefowie miejskich jednostek
organizacyjnych, komendanci Straży Miejskiej i Policji Miejskiej z Czeskiego Cieszyna. Organizowane są także liczne
imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne oraz podejmowane są wspólne inicjatywy, m.in. wydawnicze – np. wspólne
kalendarium imprez w formie plakatów i ulotek.
W 2018 roku regularnie spotykał się także Zespół transgraniczny ds. porządku publicznego i bezpieczeństwa miast
Cieszyna i Czeskiego Cieszyna.

9. Konkursy, nagrody i wyróżnienia
W 2018 roku gmina brała udział w następujących konkursach:
1) konkurs „Modernizacja Roku 2017”, w którym dotarła do II etapu i otrzymała tytuł finalisty konkursu za
budowę Zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie; organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie
Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego;
2) ogólnopolski konkurs „Puchar Recyklingu” – edycja XIX – Gmina Cieszyn została nagrodzona za m.in.
wysoki poziom recyklingu (60% w 2017 r.) oraz działania w ramach kampanii edukacyjnej prowadzonej w
roku 2017, dodatkowo Miasto Cieszyn zostało uhonorowane tytułem „Debiut Roku” w kategorii Zielony
Kontakt za efekty prowadzonej zbiórki frakcji odpadów obejmującej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
konkurs był organizowany przez miesięcznik „Przegląd Komunalny”, finał odbył się w ramach
Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment.
XIV edycja Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2018
Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" sprawdza efektywność działań samorządów na rzecz trwałego rozwoju
wspólnoty w podstawowych obszarach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w
zakresie jakości zarządzania. Odpowiedzialne zarządzenia zasobami w tych obszarach zwiększa potencjał rozwojowy
samorządów i pozwala osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju.
W edycji 2018 wzięto pod uwagę około 50 wskaźników, z których większość pochodziło z publicznych źródeł
informacji, takich jak dane ze sprawozdań budżetowych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów (np. wartość
wydatków na ochronę środowiska, na transport, czy kulturę), danych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny, itp.
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Część informacji podały samorządy w specjalnej ankiecie.
Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie,
gminy wiejskie.
W kategorii gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich (łącznie) Gmina Cieszyn ulokowała się na 133 miejscu na 857
gmin biorących udział badaniu (łączna liczba gmin na terenie Polski w tej kategorii: 940).

10. Część analityczna (efekty działań prowadzonych w 2018 roku)
Niniejszy rozdział stanowi uzupełnienie informacji zawartych w poprzednich rozdziałach dotyczących: informacji
finansowej, informacji o stanie mienia komunalnego, informacji o realizacji polityk, programów i strategii. Obejmuje
wybrane dane analityczne obrazujące stan zasobów Gminy Cieszyn i działań Burmistrza Miasta Cieszyna w 2018 roku.

10.1.

Ład przestrzenny
Rodzaj sprawy

Liczba załatwionych
spraw

Sporządzenie projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(procedura uchwalania nie została zakończona)

4

Decyzje o warunkach zabudowy

87

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

19

Przeprowadzenie postępowań zakończonych decyzjami o wygaszeniu ważności decyzji o
warunkach zabudowy w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

4

10.2.

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

10.2.1.Drogi
Zadania związane z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Cieszyn realizuje Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Cieszynie
przy ul. Liburnia 4.
Miejski Zarząd Dróg zarządza drogami gminnymi oraz powiatowymi na podstawie porozumienia z dnia 30 grudnia
2010 roku zawartego z Powiatem Cieszyńskim w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań
zarządcy dróg powiatowych w granicach Miasta Cieszyna.
Długości dróg publicznych w Cieszynie:
• wojewódzkie – 2460 m,
• krajowe – 5690 m,
• powiatowe – 43169 m,
• gminne – 84272 m,
• wewnętrzne – 16568 m.
Roboty remontowe zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg w 2018 r. - drogi powiatowe, gminne i wewnętrzne
Lp.

Rodzaj remontu

Zakres robót
mb

1

Remonty nawierzchni jezdni dróg
mieszanki mineralno-asfaltowe (MMA)
mastyksy wysokogrysowe (SMA)

Koszt robót (zł)
m2

730,70

5251,86
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695.387,74

Lp.

Rodzaj remontu

Zakres robót

2

Remonty nawierzchni chodników

3

Remont nawierzchni parkingu przy Al.
Łyska i ulicy Przykopa
Razem

Koszt robót (zł)

548,65

1181,85

199.086,84

-

241,85

55.336,79

1279,35

6675,56

949.811,37

Inwestycje na drogach zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg w 2018 r.
Lp.

Rodzaj remontu

Zakres robót
mb

Koszt robót (zł)
m2

1

Przebudowa ulicy Solnej w Cieszynie

228,2

2383,63

590.894,18

2

Przebudowa zatoki autobusowej przy
ulicy Morcinka

56,00

187,23

84.491,01

Razem

284,2

2570,86

675.385,19

Utrzymanie czystości na drogach
Lp.

Rodzaj prac

ilość

jm.

Uwagi

1

Opróżnianie koszy ulicznych

200

szt.

codziennie

2

Sprzątanie pasów drogowych

4005

kg

zebranych odpadów
komunalnych

3

Zamiatanie ulic zamiatarkami mechanicznymi

8,7

km

2 razy w tygodniu

29

km

2 razy w miesiącu

98,6

km

1 raz w miesiącu

59600

m²

W centrum miasta –
codziennie, na pozostałych – w
miarę potrzeb

137

km

3 razy w roku

4

Zamiatanie chodników

5

Koszenie poboczy dróg kosiarkami ciągnikowymi

Zadania związane z zarządzaniem drogami
Rodzaj zadania, czynności

Liczba

Uzgadnianie projektów budowlanych, planów zagospodarowania

155

Wydawanie zezwoleń lokalizacyjnych urządzeń obcych w pasach drogowych dróg publicznych
i wewnętrznych

135

Wydawanie warunków technicznych na przyłączenie budynków do sieci kanalizacji
deszczowej

116

Wydawanie zezwoleń na lokalizację reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym

275

Gospodarka pasem, regulacja stanów prawnych

17

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod roboty budowlane prowadzone w pasie

485

Zezwolenia na wbudowanie urządzeń obcych

65

Zezwolenia na zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności

120

Dzierżawy pasów drogowych i terenów miejskich

94

Zezwolenia na przejazdy samochodowe o masie wyższej niż dopuszczalna

25

Uzgadnianie sposobu włączenia do dróg publicznych projektowanych remontowanych

86
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Rodzaj zadania, czynności

Liczba

obiektów usytuowanych w graniach administracyjnych miasta
Przeglądy drogowe obiektów inżynierskich:
• drogi powiatowe,
• drogi gminne,
• drogi wewnętrzne,

23
16
8

Opinie dotyczące wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

78

Zadania związane z zarządzaniem ruchem
Rodzaj zadania

Liczba

Opracowywanie projektów organizacji stałej i czasowej organizacji ruchu

14

Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków mieszkańców i radnych dotyczących organizacji ruchu

176

Oświetlenie
Rodzaj zadania

Liczba

Czynności dot. konserwacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych
Realizacja zadań w zakresie rozbudowy i uzupełnienia oświetlenia - liczba nowych latarni

720
7

Strefy płatnego parkowania
Rodzaj sprawy

Liczba

Wydane abonamenty miesięczne

1454

Wydane abonamenty roczne

604

Zezwolenia na ograniczony ruch kołowy

118

Wystawione faktury

851

Serwis parkomatów, kontrola opłat parkingowych w SPP, wybór oraz liczenie bilonu

30

Wystawione opłaty dodatkowe

982

Wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców

340

Upomnienia

259

Tytuły wykonawcze

107

10.2.2.Obiekty użyteczności publicznej
Cmentarze komunalne
Na terenie Cieszyna znajduje się 10 cmentarzy, w tym 4 cmentarze komunalne przy ulicach: Katowickiej, Hallera,
Kościuszki i Ładnej.
Cmentarze komunalne, stanowiące własność Gminy Cieszyn, zostały przekazane w bezpłatne użytkowanie Zakładowi
Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Łączna powierzchnia cmentarzy komunalnych wynosi 11,0168 ha.
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Inwestycje wykonane w 2018 r. na terenie cmentarzy komunalnych w Cieszynie:
L.p.
Cmentarz / lokalizacja
Rodzaj inwestycji
1.

modernizacja nowej części cmentarza
(nawierzchnia z kostki brukowej,
kanalizacja deszczowa, kratki ściekowe,
wodociąg)

96 054,08

2.

modernizacja nawierzchni alei głównej
(wykonanie alei, kanalizacja)

135 014,04

3.

rozbudowa wewnętrznej instalacji
wodociągowej i instalacji elektrycznej
wzdłuż alei głównej (kontynuacja
rozbudowy wodociągu)

65 144,89

modernizacja cmentarza (budowa dwóch
ścian kolumbarium)

116 956,90

4.

Cmentarz Komunalny
ul. Katowicka

Koszt inwestycji /zł/

Cmentarz Komunalny
ul. Kościuszki (Bobrek)

Liczba pochówków zrealizowanych w 2018 roku na cmentarzach komunalnych:
• ogółem na wszystkich cmentarzach w 2018 roku:
386
w tym na poszczególnych cmentarzach:
• cmentarz komunalny przy ul. Katowickiej (centralny):
338
• cmentarz komunalny przy ul. Hallera (Mnisztwo):
10
• cmentarz komunalny przy ul. Kościuszki (Bobrek):
26
• cmentarz komunalny przy ul. Ładnej (Pastwiska):
12
Targowiska
Utrzymaniem i prowadzeniem targowisk miejskich w Cieszynie zajmuje się Miejski Zarząd Dróg. Jednostka ta
administruje trzema obiektami:
• targowiskiem przemysłowym przy ul. Katowickiej;
• targowiskiem rolno-spożywczym przy ul. Stawowej;
• budynkiem tzw. Miejskich Hal Targowych.
Lp.

Targowiska

Lokalizacja

1

Targowisko przemysłowe przy
ul. Katowickiej

działki nr 109, 14/9, 14/10, 14/11, 13/1, 13/2, 12/1, 11/1, 10/1, 14/12,
7/2, 6/2, 5/2, 8 obręb 32

2

Targowisko rolno–spożywcze przy
ul. Stawowej

działki 55/1, 56/5, 56/6 obręb 34

Miejsca do handlu
Rodzaj miejsca do handlu

Liczba miejsc handlowych

Miejsca przeznaczone do handlu – targowisko przemysłowe

536

Miejsca przeznaczone do handlu – targowisko rolno-spożywcze

155

Miejskie Hale Targowe – lokale użytkowe

11

Miejskie hale Targowe – boksy handlowe
Pobór opłat targowych i rezerwacyjnych

31

Rodzaj poboru opłaty

Liczba

Pobór opłaty targowej na targowiskach miejskich

26273

Pobór opłaty targowej na targowiskach na terenach wyznaczonych do
handlu na terenie miasta

4955

Pobrane opłaty rezerwacyjne

2926
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W 2018 roku na terenie Targowiska Przemysłowego przy ul. Katowickiej opłaconą opłatę rezerwacyjną posiadało 40 %
spośród posiadanych miejsc handlowych, natomiast na terenie targowiska rolno–spożywczego przy ul. Stawowej
przedmiotową opłatę posiadało 96 % miejsc handlowych.
Wpływy z tytułu pobranych opłat targowych oraz opłat rezerwacyjnych
2018 rok
Targowisko przemysłowe przy ul. Katowickiej
Targowisko rolno-spożywcze przy ul. Stawowej
Opłaty targowe pobierane poza targowiskami
(targowiska prywatne, inne miejsca wyznaczone do
handlu targowego)

Opłaty targowe

Opłaty rezerwacyjne

274 308,00 zł.

556 862,00 zł.

97 552,00 zł.

90 222,00 zł.

45 178,00 zł.

nie dotyczy

10.2.3.Budynki i lokale mieszkalne oraz lokale usługowe
Wykonanie zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gminy Cieszyn
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi – realizował Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.
W 2018 roku:
• spółka przyjęła 147 wniosków o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy, z czego:
wniosków o zamianę I stopnia

12

wniosków wychowanków Domu Dziecka, placówek szkolno-wychowawczych i osób umieszczonych
w rodzinach zastępczych

10

wniosków, które w ankiecie weryfikacyjnej uzyskały co najmniej 50 punktów

83

wniosków, które w ankiecie weryfikacyjnej uzyskały mniej niż 50 punktów

18

wnioski o wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy

4

przypadków odmowy przyjęcia wniosku lub wezwania do uzupełnienia

20

• do realizacji wpłynęły 53 prawomocne wyroki eksmisyjne z czego:
z prawem do lokalu socjalnego

20

bez prawa do lokalu socjalnego,

33

w tym :
z lokali komunalnych

46

z pomieszczeń tymczasowych

6

od innych gestorów zasobów mieszkaniowych

1

• zawarto 45 umów najmu na lokale mieszkalne na czas nieoznaczony, z czego :
realizacje z listy osób oczekujących

26

realizacje z listy zamian I stopnia

5

zamiana II stopnia

4

na podstawie załącznika nr 5 do uchwały Nr XXXIII/344/13 Rady Miejskiej z dn. 27.06.2013
roku - remont wykonany przez najemcę

2
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wykwaterowanie ze względu na przeznaczenie budynku do sprzedaży

3

wykwaterowanie ze względu na zmianę przeznaczenia budynku

2

wykwaterowanie ze względu na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości

1

wykwaterowanie ze względu na stan techniczny

1

realizacja wyroku eksmisyjnego + wyższe dochody

1

• zawarto 54 umowy najmu na lokale socjalne, z czego:
realizacje z listy

11

realizacje z listy wychowanków Domu Dziecka, placówek
szkolno-wychowawczych i osób umieszczonych w rodzinach zastępczych

8

realizacje wyroków eksmisyjnych

9

na podstawie § 10 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/344/13 Rady Miejskiej z dn. 27.06.2013 - tryb
szczególny

1

realizacje z listy zamian I stopnia

6

przekwalifikowanie lokalu o obniżonym standardzie wynajmowanego dotychczas na czas nieoznaczony
na lokal socjalny jako realizacja wyroku eksmisyjnego

2

wykwaterowanie ze względu na stan techniczny + wyrok eksmisyjny

1

wykwaterowanie ze względu na zmianę przeznaczenia budynku

10

wykwaterowanie ze względu na zmianę przeznaczenia budynku + wyrok eksmisyjny

6

•

zawarto 2 umowy najmu na pomieszczenia tymczasowe wskazane na realizację wyroków eksmisyjnych
bez prawa do lokalu socjalnego

• wypowiedziano 31 najemcom lokali mieszkalnych umowy najmu, z czego:
w związku z zaległościami czynszowymi

26

w związku z podnajmem mieszkania bez zgody wynajmującego

5

•
•
•

przeznaczono 14 mieszkań do remontu na koszt przyszłego najemcy,
zawarto 20 umów najmu na lokale użytkowe,
Spółka partycypowała w kosztach 14 remontów prowadzonych przez najemców lokali użytkowych na
kwotę 101.311,49 zł (netto) i wydała 18 zgód na kolejne remonty lokali użytkowych,
• decyzją Zarządu Spółki odstąpiono od podwyżki czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na 2018
rok,
• w serwisie internetowym „System Zamiany Mieszkań”, umieszczono 4 ogłoszenia. Stronę odwiedziły
1022 osoby. Po weryfikacji danych, dokonanej w grudniu 2018 roku, w serwisie znajduje się 60
aktualnych ogłoszeń.
• z obniżek czynszu skorzystało łącznie 378 rodzin, z tego:
z obniżki do 30 %
159
z obniżki do 25 %

130

z obniżki do 20 %

89

•

wydano 104 informacje do ustalenia wysokości bonifikaty najemcom ubiegającym się o wykup
komunalnego lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały Nr VI/38/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia
10 marca 2011 roku w sprawie warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy
sprzedaży lokali mieszkalnych.
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Wykonanie w imieniu właścicieli nieruchomości wszelkich czynności sądowych i poza sądowych dotyczących
nieruchomości, w tym występowanie do sądów z pozwami o opróżnienie lokali
W 2018 roku:
wszczęto

42

postępowania eksmisyjne z lokali mieszkalnych

uzyskano

46

wyroków eksmisyjnych z lokali mieszkalnych

uzyskano

6

wszczęto

96

uzyskano

114

nakazów zapłaty z lokali mieszkalnych

wszczęto

346

postępowań egzekucyjnych w celu odzyskania należności wynikających z
nakazów zapłaty

wykonano

33

wyroków eksmisyjnych z pomieszczeń tymczasowych
spraw sądowych o zapłatę z lokali mieszkalnych

eksmisje z komunalnych lokali mieszkalnych

Administrowanie, zarządzanie budynkami i mieszkaniami, w tym również lokalami socjalnymi, stanowiącymi
mieszkaniowy zasób Gminy Cieszyn oraz lokalami użytkowymi i reprezentowanie Gminy Cieszyn i
wykonywanie zadań we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy, w tym pokrywanie kosztów utrzymania
mieszkań
Spółka zarządza i administruje zasobem gminy:
budynkami komunalnymi

128

lokalami mieszkalnymi w bud. komunalnych

912

o pow. 37.112,18 m2

lokalami mieszkalnymi w bud. wspólnot mieszkaniowych

921

o pow. 45.968,49 m2

lokalami użytkowymi w bud. komunalnych

139

o pow. 10.600,53 m2

lokalami użytkowymi w bud. wspólnot mieszkaniowych

148

o pow. 9.596,33 m2

445

o pow. 12.551,43 m2

w tym:
lokalami socjalnymi

Spółka reprezentuje Gminę Cieszyn w 145 wspólnotach mieszkaniowych, z czego:
•

z udziałem gminy do 50 % w 62 wspólnotach

•

z udziałem gminy 51 – 75 % w 66 wspólnotach

•

z udziałem gminy powyżej 76 % w 17 wspólnotach

Spółka zarządza 40 wspólnotami, w tym 22 z większościowym udziałem gminy.
Gmina jako jeden ze współwłaścicieli wspólnoty mieszkaniowej zobowiązana jest do pokrywania kosztów
utrzymania nieruchomości wspólnej i funduszu remontowego w wysokości proporcjonalnej do jej udziału.
Zobowiązania w tym zakresie realizowane są przez Spółkę terminowo, bez zaległości.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
1) dochody z czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych,
2) dochody z usług,
3) zarządzanie wspólnotami na zlecenie,
4) zastępstwo inwestorskie,
5) usługi stolarskie, dekarskie, zduńskie, transport,
6) wynajem powierzchni reklamowej,
7) inne np. dotacje, kredyty komercyjne.
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Realizacja inwestycji ze środków i na rzecz Gminy Cieszyn w 2018 roku:
Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I, II, III – w trakcie realizacji są etapy I, II i
III uciepłownienia. Prace związane z etapem I, obejmującym budynki Błogocka 30B, 30C, Chrobrego 3, Bielska 20,
Przykopa 16, mają być zakończone w 2019 roku. W roku 2018 wykonano planowane docieplenia tych budynków oraz
fragmenty instalacji centralnego ogrzewania niekolidujące z użytkowaniem mieszkań i lokali użytkowych. Etap III
uciepłownienia, w którym realizacja prac przewidziana jest na lata 2018-2020, obejmuje kolejne budynki na ul.
Głębokiej. W roku 2018 wykonano niezbędną dokumentację projektową konieczną do złożenia na początku 2019 roku
wniosku o dofinansowanie zadania.
Przystosowanie nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 w Cieszynie na cele noclegowni
i schroniska dla osób bezdomnych – w roku 2018 opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na
budowę, złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie z BGK w kwocie do 1 905 713, 17 zł. W grudniu 2018 roku
rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót.
Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego na mieszkanie chronione w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Górnej 7 w Cieszynie – opracowano dokumentację budowlaną, przeprowadzono postępowanie wyboru
wykonawcy robót budowlanych, wykonano roboty budowlane w pełnym zakresie i dokonano końcowego odbioru i
przekazania do użytkowania lokalu chronionego. Na realizację zadania Gmina Cieszyn uzyskała dotację Wojewody
Śląskiego w wysokości 76.150,00 zł. (stanowiące 50% całkowitych kosztów realizacji inwestycji). Prace związane z
przebudową mieszkania zakończone zostały 30.11.2018r., a ich wartość wyniosła 117 998,26 zł.
Remonty i inwestycje Spółki w 2018 roku
Lp.

I. INWESTYCJE

WYKONANIE

Inwestycje
Lp.

Lp.

Lp.

302 650,55 zł

II. REMONTY I USŁUGI BUDOWLANE

WYKONANIE

Remonty i usługi budowlane

3 049 743,40 zł

III. WPŁATY DO WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH NA FUNDUSZ
REMONTOWY

WYKONANIE

Wpłaty do wspólnot mieszkaniowych na fundusz remontowy

1 198 517,06 zł

IV. REMONTY LOKALI UŻYTKOWYCH

WYKONANIE

Remonty lokali użytkowych

101 311,49 zł

Lp.

OGÓŁEM

WYKONANIE

I

Inwestycje

302 650,55 zł

II

Remonty i usługi budowlane

3 049 743,40 zł

III

Wpłaty do wspólnot mieszkaniowych na fundusz remontowy

1 198 517,06 zł

IV

Remonty lokali użytkowych

101 311,49 zł

Ogółem inwestycje i remonty

4 652 222,50 zł

Ogółem remonty (bez inwestycji)

4 349 571,95 zł

Remonty wykonywane są przez:
1. Zakład Remontowo – Budowlany Spółki i Administracje Domów Mieszkalnych,
2. w systemie zleconym firmom zewnętrznym po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
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Wykonywanie remontów bieżących i kapitalnych, modernizacyjnych, a także inwestycji w budynkach i
mieszkaniach, stanowiących własność Gminy Cieszyn
I. Działania w zakresie polityki senioralnej
1. Bieżące dostosowywanie mieszkań komunalnych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, w tym przy
współudziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Sikorskiego 5.
Projekt pochylni dla niepełnosprawnych i schodów umożliwiających dostęp do budynku osobom z
dysfunkcjami ruchu opracowano w 2017 roku. W 2018r. wykonano roboty budowlane i zakończono
inwestycję. Wartość prac wyniosła 35 935,72 zł. brutto (w tym uzyskane dofinansowania ze środków
Powiatowego Centrum Pomocy Rodziniew wysokości 15 000,00 zł brutto).
3. Budowa i porządkowanie miejsc parkingowych przy budynkach Sikorskiego 5,
Sikorskiego 1c i Sikorskiego 3. Nakłady – 39 163,05 zł. W tym:
• budowa dwóch dodatkowych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz stanowiska
postojowego dla karetki przy budynku Sikorskiego 5. Wartość prac:16 617,89 zł,
• budowa dwóch dodatkowych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku Sikorskiego
3. Wartość prac: 13 565,98 zł,
• wykonanie dokumentacji projektowej wydzielenia miejsc postojowych na działce nr 7/21 do budynków
przy ul. Sikorskiego 1c i ul. Sikorskiego 3. Wartość usługi : 8 979,00 zł.
II. Montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni syntetycznej (placu zabaw) przy budynku
przy ul. Wiślańskiej 21 25. Wartość: 27 361,35 zł.
III. Przykładowe inwestycje w obcym środku trwałym:
1) docieplenie budynku przy ul. Łącznej 18;
2) wykonanie instalacji c.o. w jednym mieszkaniu w budynku Nowe Miasto 21a;
3) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Bucewicza 16;
4) przebudowa funkcjonalna dwóch mieszkań w budynku Głęboka 15;
5) montaż domofonów w budynkach komunalnych.
Zadania rentowe i utrzymaniowe
Prace wykonywane były przez pracowników ZBM Sp. z o. o. w ramach:
• prac stolarskich,
• prac dekarsko-blacharskiej,
• prac zduńskich,
• robót ślusarsko-spawalniczych,
oraz w ramach zleceń firmom zewnętrznym.
Remonty wykonane na zlecenie administracji domów mieszkalnych w budynkach komunalnych
Lp.
Wykonane remonty

Ilość budynków/
mieszkań

1

Remont instalacji elektrycznych

6

2

Remont instalacji wodno - kanalizacyjnych

18

3

Remont instalacji gazowej

24

4

Remont konstrukcji więźby dachowej, konserwacja

11

5

Wymiana stolarki okiennej PCV w lokalach mieszkalnych

8

6

Montaż i wymiana czujników tlenku węgla w lokalach mieszkalnych

65

7

Naprawa i przebudowa kominów, uszczelnianie przewodów

6

8

Malowanie klatek schodowych

1

9

Remont instalacji C.O.

2

10

Roboty ogólnobudowlane związane z usuwaniem nieprawidłowości kominiarskich –
montaż nawiewników ciśnieniowych w lokalach mieszkalnych, montaż bojlerów

21

11

Roboty ogólnobudowlane związane z usuwaniem nieprawidłowości kominiarskich –
montaż kratek nawiewnych w lokalach mieszkalnych

12
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Lp.

Wykonane remonty

Ilość budynków/
mieszkań

12

Naprawa chodników, dojść do budynków i naprawa nawierzchni parkingowych

2

13

Wykonanie izolacji pionowej

1

14

Naprawa schodów wejściowych

2

15

Naprawa i uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej

19

16

Wymiana, naprawa metalowych pokryw studzienek

4

17

Wykonanie metalowych okienek piwnicznych

2

18

Naprawy i konserwacje placów zabaw

2

19

Remonty pustostanów

78

20

Naprawa, wymiana kotłów gazowych stanowiących własność ZBM

4

21

Montaż domofonu i naprawy

21

22

Wymiana wodomierzy

18

23

Zabezpieczenie wylotów przewodów kominowych przed ptakami

2

24

Montaż śniegołapów, ław kominiarskich

2

25

Rozbiórka budynku gospodarczego

1

26

Uzupełnianie tynków

5

27

Sprzątanie części wspólnych, wywóz gabarytów

42

28

Budowa i przebudowa wiat na pojemniki z odpadami

3

Remonty wykonane na zlecenie administracji domów mieszkalnych na rzecz wspólnot mieszkaniowych
zarządzanych przez ZBM Sp. z o. o.
Lp. Wykonane zadania
Ilość
budynków/mieszkań
1

Naprawa, czyszczenie elewacji budynku

1

2

Naprawa i wymiana drzwi wejściowych do budynku

10

3

Sprzątanie części wspólnych, wywóz gabarytów

1

4

Montaż zabezpieczeń przeciwgołębiowych

2

5

Wykonanie i naprawa instalacji domofonowej w budynku

3

6

Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej

3

7

Remont instalacji elektrycznej w budynku

4

8

Remont kominów

2

9

Docieplenie stropu (projekt i realizacja), termomodernizacja ścian

1

10

Wykonanie izolacji pionowej

2

11

Naprawa rynien

6

12

Wymiana stolarki drzwiowej w częściach wspólnych

6

13

Remont i uszczelnianie przewodów kominowych

2

14

Wymiana, naprawa metalowych pokryw studzienek

2

Działalność administracji domów mieszkalnych
Polega na kompleksowej obsłudze zasobów oraz
do utrzymania budynków administrowanych przez Spółkę.

prowadzeniu
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robót

budowlanych

koniecznych

1.

Do podstawowych zadań związanych z kompleksową obsługą zasobów należą:
a) prowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych oraz prowadzenie
dokumentacji technicznej obiektów budowlanych (książki obiektu budowlanego)
b) bieżące kontrole stanu sanitarno - porządkowego administrowanych nieruchomości w tym:
• organizowanie wywozu porzuconych przedmiotów wielkogabarytowych,
• akcje deratyzacji, dezynsekcji,
• nadzór nad placami zabaw i terenami zielonymi,
• kontrola wykonania usług przez firmę sprzątającą,
• wykonanie bieżących napraw i remontów oraz usuwanie usterek stwierdzonych w trakcie eksploatacji
budynków,
• obsługa lokatorów w zakresie przyjmowania zgłoszeń usterek, przyjmowanie wpłat czynszu,
przeprowadzenia kwalifikacji robót do wykonania,
• stała współpraca z Policją i Strażą Miejską,
• pełnienie całodobowo dyżurów awaryjnych,
• udział przy przeprowadzanych eksmisjach z lokali komunalnych,
• Prowadzenie robót budowlanych koniecznych do utrzymania administrowanych budynków
• W miarę posiadanych mocy przerobowych ADM-y świadczą odpłatne usługi na rzecz osób
fizycznych, prawnych oraz wspólnot mieszkaniowych.

10.2.4.Zieleń miejska
Realizacja prac związanych z bieżącym utrzymaniem ogólnodostępnych terenów zieleni w mieście.
Lp.

Rodzaj prac

ilość

jm.

Uwagi

150

szt.

średnio 3 razy w tygodniu

1

Opróżnianie koszy w parkach, skwerach

2

Koszenie urządzonych terenów zieleni miejskiej z
wygrabieniem i usunięciem trawy

27,38

ha

średnio 2 razy w miesiącu w
sezonie wegetacyjnym

3

Koszenie nieurządzonych terenów zieleni miejskiej

35

ha

w miarę potrzeb

4

Wycinki drzew

81

szt.

w miarę potrzeb

5

Pielęgnacja drzew

40

szt.

w miarę potrzeb

6

Cięcie (formowanie) żywopłotów

1960

m

szacunkowo

7

Sadzenie roślin cebulowych

300

szt.

8

Sadzenie roślin sezonowych na kwietnikach

16710

szt.

9

Pielęgnacja nasadzeń roślin jednorocznych i bylinowych

14

szt.

kwietniki z roślinami
jednorocznymi

73

szt.

donice kwiatowe

4

szt.

murki

8

szt.

kwietniki kaskadowe

28

szt.

donice na latarniach

12

szt.

rabaty bylinowe

12

szt.

place zabaw – w miarę potrzeb

2

szt.

ścieżki zdrowia – w miarę
potrzeb
w miarę potrzeb

10

Utrzymanie i naprawy małej architektury

11

Obsługa fontann

4

szt.

12

Sprzątanie nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych

25

miejsc

3797

kg
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zebranych odpadów
komunalnych

Lp.
13

Rodzaj prac
Grabienie i wywóz liści z terenów zieleni miejskiej

ilość

jm.

15,84

t

Uwagi
liści wywiezionych na bazę
Ekoplast Produkt SC

W 2018 r. wykonano nasadzenia drzew oraz krzewów na terenach zieleni miejskiej (parki, skwery, zieleńce, zieleń
przydrożna), przede wszystkim z uwagi na konieczność zastąpienia drzew i krzewów usuniętych (z różnych
przyczyn: obumarcie, zły stan zdrowotny, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia), w ramach uzupełniania
istniejących zadrzewień, a także wprowadzając nasadzenia drzew i krzewów na nowo zagospodarowywane tereny
(np. rejon dworca kolejowego i węzła przesiadkowego; nowy odcinek ul. Hajduka; skrzyżowanie ulic: Bielskiej,
Korfantego i Hajduka).

10.2.5. Działania administracyjne w zakresie usuwania drzew i krzewów
Prowadzono łącznie 427 sprawy związane z usuwaniem drzew i krzewów z terenu nieruchomości, z tego:
• 123 spraw zakończyło się wydaniem decyzji z zakresu usuwania drzew lub krzewów,
• 30 spraw dotyczyło wyrażenia przez Burmistrza Miasta Cieszyna zgody właścicielskiej na usunięcie
drzew lub krzewów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn,
• 236 spraw związanych było z rozpatrzeniem zgłoszeń zamiaru wycinki drzew przez osoby fizyczne,
• 22 spraw dotyczyło przyjęcia zgłoszenia złomów lub wywrotów drzew na nieruchomości (oględziny
połączone ze sporządzeniem protokołu i dokumentacji fotograficznej),
• 16 spraw to tzw. sprawy pozostałe (np. postępowania zawieszone, umorzone, pozostawione bez
rozpatrzenia, bądź takie, w których nastąpiła odmowa wszczęcia z uwagi na kwestie formalne).

10.2.6.Komunikacja miejska
Cieszyńska komunikacja miejska organizowana jest przez Gminę Cieszyn i zlecona do wykonywania Zakładowi
Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o. na podstawie umowy zawartej w dniu 29 grudnia 2017 r.
Cieszyńska komunikacja wykonywana jest również w oparciu o porozumienie międzygminne dotyczące wspólnej
realizacji komunikacji miejskiej, zawarte w dniu 13 lipca 2017 r. pomiędzy Gminami: Cieszyn, Hażlach i
Zebrzydowice.
Dane dotyczące przewozów wykonywanych w 2018 r. (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.)
Liczba linii komunikacyjnych, na których jest wykonywany publiczny transport
1.
zbiorowy
2. Łączny przebieg roczny na wszystkich liniach komunikacyjnych w kilometrach

10
705 027

Łączna liczba przewiezionych pasażerów w roku 2018, liczona według liczby:
3.

4.

5.

1 130 962

– sprzedanych biletów jednorazowych, gdzie 1 bilet = 1 pasażer
– sprzedanych biletów miesięcznych, gdzie 1 bilet miesięczny = 44 pasażerów
– sprzedanych biletów okresowych, gdzie 1 bilet okresowy = liczba dni w tym okresie
x 2 przejazdy
Łączna liczba autobusów, którymi są wykonywane przewozy na obszarze właściwości
organizatora, w tym o pojemności:

od 18 do 50 miejsc

powyżej 50 miejsc
Liczba przystanków na terenie gminy Cieszyn, na których zatrzymują się autobusy
komunikacji miejskiej

672 588
417 120
41 254
20
3
17
126

10.2.7.Zaopatrzenie w wodę
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Cieszyn realizowane jest przez Spółkę Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu.
Sieć wodociągowa – stan na dzień 31 grudnia 2018 r.:
1. Długość sieci wodociągowej [km]:
w tym:
1) sieć magistralna:
2) sieć rozdzielcza:

291,8
46,2
129,4
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2.
3.

3) przyłącza wodociągowe:
Dwa zbiorniki strefowe /Bobrek, Kasztanowa/ o łącznej pojemności [m3]:
Trzy pompownie strefowe: Bobrek, ul. Kasztanowa, ul. Moniuszki.

116,2
13 200,00

10.2.8.Odprowadzanie ścieków sanitarnych
Zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cieszyn realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Cieszynie Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie.
Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.:
1. Długość sieci kanalizacyjnej ogółem [m]:
w tym:
1) ogólnospławnej:
w tym sieci grawitacyjnej:
2) sanitarnej:
w tym sieci grawitacyjnej:
3) podłączenia kanalizacyjne:
2. Podłączenia prowadzące do budynków mieszkalnych
1) ilość [szt]:
2) długość [m]:
3. Oczyszczalnia ścieków przy ul. Motokrosowej 27
4. Oczyszczalnia lokalna (kontenerowa oczyszczalnia ścieków) przy ul. Leśnej
5. Miejskie pompownie ścieków:

219 699,10
11 045,00
11 045,00
173 251,30
169 847,46
35 402,80
3 830
29 910,40
13 szt.

Dotacje celowe w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2018 r. udzielono dotacje celowe do inwestycji proekologicznych w zakresie
uporządkowania gospodarki ściekowej (polegających na wykonaniu podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji
sanitarnej, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków), realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora
finansów publicznych (np. przez osoby fizyczne). W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków, przyznano i zawarto
stosowne umowy na 8 dotacji celowych na łączną kwotę w wysokości ponad 30 600,00 zł; z uwagi na rezygnację części
dotacjobiorców z realizacji inwestycji w ciągu roku, ostatecznie zrealizowane zostały 3 przedsięwzięcia, a łączna kwota
dotacji nie przekroczyła kwoty 6 200,00 zł.

10.3.
1.

2.

3.

4.

Inwestycje miejskie
Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie
Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres inwestycji obejmował rozbudowę, przebudowę i remont
budynku dworca oraz płyty i zadaszenia dworca autobusowego wraz z instalacjami wewnętrznymi i
zagospodarowaniem terenu. Wdrożono SDIP. Zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO w wysokości
3351744,23 zł.
Modernizacja murów oporowych
mur oporowy przy ul. Górnej 9-17
W sierpniu 2018 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową, zaś w listopadzie została wydana przez
Starostę Cieszyńskiego decyzja pozwolenia na budowę. W grudniu ogłoszono przetarg na roboty budowlane.
mur oporowy przy ul. Głębokiej 50
W drodze negocjacji we wrześniu 2018 r. doszło do podpisania porozumienia z zarządcą budynków nr 52 i 54
w sprawie współfinansowania muru. W październiku, w wyniku wysłania zaproszeń do złożenia ofert na
wykonanie prac projektowych wybrano i podpisano umowę z firmą 4arch Dobrochna Borsa.
Drugie życie toalety 2018 – modernizacja budynku na Placu Kościelnym w Cieszynie (budżet
obywatelski)
Zadanie zakończono i rozliczono we wrześniu 2018 r. Budynek wewnątrz został przebudowany, wymieniono
instalację elektryczną, gazową, kanalizację sanitarną i wodociągową oraz centralnego ogrzewania. Powstały
trzy kabiny dla kobiet, jedna dla mężczyzn oraz pomieszczenie z dwoma pisuarami i kabina dla osoby
niepełnosprawnej z pełnym wyposażeniem. Wymieniono również całą stolarkę okienną i drzwiową. Została
odnowiona elewacja budynku i wykonano podjazd dla niepełnosprawnych. Pokrycie dachu wraz z obróbkami
zostało wyczyszczone i pomalowane.
Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza
W ramach zadania przewiduje się: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej Ratusza, renowację elewacji wraz z
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

jej nową kolorystyką, renowację (odtworzenie) zwieńczenia wieży, dostosowanie obiektu dla osób
niepełnosprawnych, modernizację podwórza pomiędzy budynkiem Ratusza, a budynkiem kościoła, osuszenie
budynku metodą iniekcji krystalicznej, w czerwcu 2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji do końca marca 2019 r. (termin został przesunięty).
Budowa sali gimnastycznej przy SP-7 w Cieszynie
W ramach zadania przewiduje się:
Budowę sali gimnastycznej mieszczącej boisko do koszykówki o wymiarach 28x15 m oraz mieszczącej
niezbędne pomieszczenia sanitarne (WC, natryski, umywalnie), magazynowe (na sprzęt sportowy),
komunikacyjne, szatniowe i inne niezbędne do właściwego funkcjonowania budynku. Budynek sali
gimnastycznej ma posiadać własne niezależne wejście z terenu przyległego do szkoły oraz musi być
wewnętrznie skomunikowany z budynkiem szkoły,
Rozbudowę niezbędnych instalacji wewnętrznych,
Wykonanie niezbędnych instalacji i urządzeń nagłośnienia i oświetlenia do obsługi imprez (zajęć) sportowych
i artystycznych,
Przebudowę (w zależności od potrzeb) kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
Wykonanie komunikacji zewnętrznej (chodniki, miejsca postojowe) wraz z ewentualnym nowym zjazdem z
drogi publicznej.
W marcu 2018 r. na podstawie zezwolenia Starosty Cieszyńskiego dokonano wycinki kolidującego z
inwestycją drzewostanu. W październiku 2018 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego
W ramach zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 i 160 mm o łącznej długości 69 m.
Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej podłączone zostały cztery budynki mieszkalne w zabudowie
szeregowej. Realizacja rzeczowa zadania zakończyła się, natomiast trwają procedury ustanowienia służebności
przesyłu.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie przy ulicy Czytelni Ludowej
W ramach zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 i 160 mm o łącznej długości 203 m.
Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej podłączyć się mogą cztery budynki mieszkalne oraz dwie
niezabudowane działki. Realizacja rzeczowa zadania zakończyła się, natomiast do wykonania pozostało
ustanowienie służebności przesyłu.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. W. Sikorskiego
W ramach zadania podłączone do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zostaną dwie niezabudowane
nieruchomości oraz jedna z budynkiem w trakcie budowy.
W grudniu 2018 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej
W ramach zadania podłączone do sieci zostaną trzy budynki mieszkalne oraz dwa budynki mieszkalne w
budowie. W 2018 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania oraz uzyskano pozwolenie na
budowę.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej
W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych oraz trzech
niezabudowanych działek.
W 2018 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Nie złożono wniosku o pozwolenie na
budowę z uwagi na brak zgody na wejście w teren właścicieli jednej z nieruchomości na trasie
zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej. W 2019 r. planuje się ponownie przeprowadzić negocjacje z
właścicielami ww. nieruchomości. W przypadku uzyskania zgody na wejście w teren zadanie będzie
kontynuowane w tradycyjny sposób, a w przeciwnym przypadku rozważa się przeprowadzenie procedury
wywłaszczenia na czas realizacji inwestycji.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Frysztackiej
W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych (jeden istniejący, drugi w
budowie).
Oczekuje się na przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (po stronie inicjatora). Inicjator w
grudniu 2018 r. uzyskał pozwolenie na budowę. Po przekazaniu dokumentacji, które planuje się na styczeń
2019 r. nastąpi przeniesienie pozwolenia na budowę na Gminę Cieszyn, a następnie zostanie przygotowane
postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Barteczka – działki 12/1 i 12/2 obr.13
W ramach zadania zmodernizowano metodą bezwykopową kanał sanitarny z rur żeliwnych Ø 240 m długość
245,5 m w rejonie ul. Skrzypka w Cieszynie, co umożliwi podłączenie się do niego 5 budynków mieszkalnych
(docelowo 20 budynków mieszkalnych. Zadanie zostanie rozliczone po dopełnieniu przez Inicjatora warunków
umownych.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej
W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych. W 2018 r. pozyskano
dokumentację projektowo-kosztorysową zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono
jedno postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które zostało unieważnione.
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14. Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
W ramach zadania przewidziano dwie inicjatywy lokalne tj.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Majowej.
W ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 10 budynków mieszkalnych. W 2018 r. przygotowano
postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki.
W ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci dwóch budynków mieszkalnych.W 2018 r.
przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji.
15. Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap 1
W wyniku konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-106/16 dla Poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i
odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego do
dofinansowania wybrano projekt Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna etap-I
obejmującego budynki przy ul.: Błogocka 30b, Błogocka 30c, Chrobrego 3, Przykopa 16, Bielska 20. Umowę
dofinansowania podpisano 9.10.2018 r.
16. Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap II
W maju złożono wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach, w lipcu otrzymaliśmy pismo informujące o
koniecznych uzupełnieniach, w sierpniu odesłaliśmy uzupełniony wniosek. Do dzisiaj nie uzyskaliśmy
odpowiedzi. W 2018 roku w budynkach przy ul.: Głęboka 18, Głęboka 31, Głęboka 33, Głęboka 48, Głęboka
53, Głęboka 56, objętych zadaniem, wykonano roboty związane z dociepleniem.
17. Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III
W 2018 roku ogłoszono konkurs w ramach RPO WSL dla Poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i
odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Południowego.
Przygotowywano wniosek oraz dokumentację projektową konieczne do uzyskania dotacji na realizację
omawianego zadania, którym objęte są budynki przy ul.: Głęboka 1, Głęboka 10, Głęboka 30, Głęboka 32,
Głęboka 36, Głęboka 40, Głęboka 47, Głęboka 60. Wniosek zostanie złożony na początku 2019 roku.
18. Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej:
Termomodernizacja budynku SP-4
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Zakres zadania obejmował:
- remont elewacji podwórzowych południowo-zachodniej i południowo-wschodniej
- ocieplenie elewacji podwórzowej północno-zachodniej
- wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewn. i wewn.
- wymianę stolarki drzwiowej w ścianach podwórzowych
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją
- wymianę zewn. przewodów wentylacyjnych z kuchni
Zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO w wysokości 500 475,94 zł.
19. Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego –Modernizacja budynku
COK Dom Narodowy
Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Przedmiotem inwestycji było dostosowanie pomieszczeń budynku
Domu Narodowego do korzystania przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku inwalidzkim,
remont obiektu, modernizacja instalacji elektrycznej oraz wykonanie nowej wentylacji mechanicznej
pomieszczeń. W tym celu, w istniejącej pustce znajdującej się przy zabytkowej klatce schodowej, została
zamontowana winda o wymiarach kabiny 110 x 140 cm, która pozwala na pokonanie wszystkich kondygnacji
Domu Narodowego. Pomieszczenia sanitarne znajdujące się przy pustce zostały przebudowane. Po
przebudowie powstały sanitariaty dla mężczyzn, kobiet oraz osób niepełnosprawnych na każdym piętrze.
Dodatkowo na parterze przy windzie powstała recepcja. Zostało wykonane malowanie wszystkich
pomieszczeń. Zadanie zostało dofinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Interrreg VA i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1 645 613,63 zł.
20. Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej w budynku Teatru w Cieszynie – Etap I
W ramach zadania poddano konserwacji 8 szt. okien. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie zostało
dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury w wysokości 48 918,00 zł.
21. Modernizacja Muzeum Drukarstwa
W ramach zadania przewiduje się:
Przebudowę budynku muzeum wraz z dostosowaniem obiektu do osób niepełnosprawnych i przepisów p.poż.
Zmianę sposobu użytkowania I piętra budynku na funkcję muzealną.
Wymianę (remont) instalacji wewnętrznych.
Rozbudowę budynku od strony ul. Stromej.
W 2018 r. uzyskano dofinansowanie zadania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
W lipcu 2018 r. w wyniku drugiego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót w formule
zaprojektuj i wybuduj. W listopadzie 2018 r. wykonawca złożył wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.
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22. Modernizacja stadionu miejskiego przy al. J. Łyska
W ramach zadania przewiduje się przebudowę stadionu do V kategorii lekkoatletycznej z czterema torami na
okólnej oraz sześcioma na prostej, wykonanie trybun na ok. 800 osób, budowę magazynu na sprzęt
lekkoatletyczny, budynku sanitarnego oraz wykonanie nawadniania murawy boiska.
W 2018 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję o lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na wycinkę drzew i krzewów oraz fizycznie dokonano wycinki.
Przeniesiono pozwolenie na przebudowę stadionu na Gminę Cieszyn, a następnie złożono wniosek o zmianę
posiadanego pozwolenia na budowę (tj. dostosowania go V kategorii lekkoatletycznej).
W grudniu 2018 r. otrzymano z Ministerstwa Sportu decyzję o możliwości dofinansowaniu inwestycji w
kwocie nieprzekraczającej 2 mln zł.
23. Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Wykonanie tłumaczenia na język czeski raportu z zapewnienia trwałości projektu “Strażacy bez granic” oraz
„Ogród dwóch brzegów 2013-2015”.
24. Wykonanie opinii z weryfikacji raportu (Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej
2012- wniosek do NFOŚiGW) (§4390)
Na realizację zadania „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej” w 2012 roku
Gmina Cieszyn uzyskała dotację z NFOŚiGW zgodnie z zapisami umowy dofinansowania przez pięć
kolejnych lat Gmina Cieszyn ma obowiązek przesyłania rocznego raportu z efektów uzyskanych w ramach
realizacji omawianego zadania.

10.4.

Środowisko

10.4.1.Gospodarka odpadami
Utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gminy zgodnie z zapisami ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn.
zm.). W szczególności gminy są zobowiązane do (art. 3 ust. 2 ustawy):
1) objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi;
2) nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) ustanowienia selektywnego zbieranie odpadów komunalnych (co najmniej wskazanych przez ustawodawcę
frakcji odpadów takich, jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz
odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji);
4) tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla
wszystkich mieszkańców gminy (i zapewnienia przyjmowania co najmniej takich odpadów komunalnych jak:
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne);
5) zapewnienia osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania;
6) prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Zgodnie natomiast z art. 6c powyższej ustawy gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, natomiast fakultatywnie rada gminy
może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Poniżej przedstawiono podstawowe dane charakteryzujące system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Cieszyn w roku 2018.
Rodzaj nieruchomości objętych systemem
Nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne (od 1 lipca 2013 r.) oraz
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku (od 1 stycznia 2016 r.).
Sposób gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości
Sposoby gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:
1) w systemie pojemnikowym – odpady zmieszane (niesegregowane);
2) w systemie workowym – odpady segregowane (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – m.in.
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odpady zielone i odpady kuchenne, popiół);
3) w ramach objazdowych zbiórek – odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady niebezpieczne, zużyte opony.
Dodatkowo odbiór odpadów komunalnych wspomagany był przez funkcjonowanie:
4) punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK;
5) punktów odbioru przeterminowanych leków w aptekach;
6) miejsc zbiórki surowców wtórnych w pojemnikach typu „dzwon” (w obrębie zabudowy wielolokalowej);
7) punktów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów;
8) zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne z remontów
prowadzonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości, realizowanej przez podmiot odbierający
odpady po uprzednim zgłoszeniu (w ilościach limitowanych, tj. 1 m 3 na rok sprzed nieruchomości lub 1
m3 na miesiąc w PSZOK).
Wybór podmiotu świadczącego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
W wyniku postępowania przetargowego w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 29 grudnia 2017 r. zawarto
umowę z konsorcjum firm: PPHU EKOPLAST PRODUKT s.c. Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys, ul. Frysztacka
145, 43 -400 Cieszyn oraz Eko-Stela Sp. z o.o., ul. Żniwna 9, Brzezówka, 43-418 Pogwizdów, na realizację ww.
zadania. Umowa obowiązywała w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Podmiot prowadzący PSZOK
Zadanie prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlecono spółce gminnej, tj. Zakładowi
Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., z którą zawarto stosowną umowę na okres od dnia 1 stycznia 2018 r.
do dnia 31 grudnia 2018 r. PSZOK jest zlokalizowany przy ul. Motokrosowej 27. W punkcie tym bezpłatnie
przyjmowano od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
następujące wybrane rodzaje odpadów (określonych w regulaminie PSZOK, stanowiącym integralną część umowy
zawartej pomiędzy Gminą Cieszyn a prowadzącym punkt):
1) z nieruchomości zamieszkałych: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
odpady zielone (z pielęgnacji ogrodów, zieleńców, parków, itp.), meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki,
odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości limitowej, czyli 1 m 3
jednorazowo raz na miesiąc od danego właściciela nieruchomości zamieszkałej (w zabudowie
wielomieszkaniowej rozumie się przez to jeden samodzielny lokal mieszkalny), chemikalia, w tym
opakowania po chemikaliach (m.in. farby, lakiery, rozpuszczalniki, zużyte oleje odpadowe itp.), powstające w
gospodarstwach domowych;
2) z nieruchomości niezamieszkałych: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
odpady zielone (z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni).
Zgromadzone w punkcie odpady zagospodarowane zostały przez podmiot świadczący usługę
odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Cieszyn.
Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna regulujące system gospodarki odpadami komunalnymi
Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna regulujące system gospodarki odpadami komunalnymi w 2018 r.:
1) uchwała Nr XXXIX/392/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – z dniem 1 stycznia 2018 r. ustanowiono obowiązek selektywnego
zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnianiem bioodpadów (odpady zielone
i odpady kuchenne pochodzące z gospodarstw domowych należy zbierać łącznie);
2) uchwała Nr XXXIX/393/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Cieszyn z dniem 1 stycznia 2018 r. ustanowiono obowiązek selektywnego
zbierania odpadów ulegających biodegradacji;
3) uchwała Nr XLII/421/18 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz Nr XLII/422/18 Rady
Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z
dniem 1 kwietnia 2018 r. zwiększono wysokość stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami
komunalnymi (za wyjątkiem stawki dla nieruchomości zamieszkałych, na których odpady są zbierane
i odbierane w sposób selektywny).
Masa odpadów komunalnych odebranych, zebranych i przekazanych do zagospodarowania
W 2018 r. na terenie Gminy Cieszyn odebrano i przekazano do zagospodarowania łącznie 13 723,8 Mg odpadów
komunalnych (zgodnie z metodyką przyjętą i stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny od 2013 r., przyjmuje się, że
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masa odpadów komunalnych odebranych, zebranych i przekazanych do zagospodarowania jest tożsama z masą
odpadów wytworzonych na terenie danej gminy). W tej masie uwzględniono wszystkie odpady komunalne zebrane w
ramach systemu (pkt. 1-2 oraz 4 niniejszej informacji) oraz masę odpadów typu papier, metale, tworzywa sztuczne i
szkło zebranych przez punkty skupu surowców wtórnych (podmioty prowadzące punkty zostały zobowiązane do
składania burmistrzowi miasta sprawozdania z masy zebranych ww. surowców po raz pierwszy za rok 2018; przyjmuje
się, że odpady przekazane do punktów skupu surowców wtórnych zlokalizowanych na terenie danej gminy, stanowią
odpady powstające na nieruchomościach położnych na jej terenie). Natomiast do powyższej masy nie wliczono
odpadów typu azbest. W poniższej tabeli zestawiono masę odebranych, zebranych i przekazanych do
zagospodarowanych odpadów komunalnych na terenie Cieszyna w latach 2010-2018.

Rok
Łączna masa
odebranych i
zagospodarowanych
odpadów
komunalnych [Mg]

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

12 611,6 10 975,4 12 493,0 10 699,5 14 128,1 14 759,1 14 571,9 13 211,6 13 723,8

W latach 2015-2017 w masie odpadów uwzględniono przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
zebrany podczas akcji „Moje miasto bez elektrośmieci” (za wyjątkiem roku 2016), baterie zebrane w szkołach oraz
odpady zebrane w PSZOK, do masy nie wliczono odpadów typu azbest. W latach 2013-2014 w zestawieniu nie ujęto
masy odpadów zebranych w PSZOK, natomiast wliczono azbest i przeterminowane leki.
W poniższej tabeli przedstawiono masę poszczególnych grup rodzajów odpadów komunalnych zabranych w 2018 r.
Grupa odpadów komunalnych
Odpady zmieszane

Masa [Mg]
7 725,90

Odpady zielone zbierane
selektywnie

893,30

Odpady kuchenne zbierane
selektywnie

78,32

Pozostałe odpady zbierane
selektywnie

4 855,94

Suma

13 553,46

W powyższej tabeli nie uwzględniono masy odpadów zgromadzonych w punktach skupu surowców.
Realizacji obowiązku osiągnięcia przez Gminę Cieszyn wymaganych przepisami wskaźników dotyczących
gospodarowania odpadami komunalnymi
Obowiązek osiągnięcia we wskazanym terminie odpowiedniego, dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz wymaganych poziomów recyklingu
i odzysku odpadów zbieranych selektywnie, w roku 2018 regulowały poniższe akty:
1) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412);
2) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2167).
Zgodnie z danymi zawartymi w:
1) sprawozdaniu przekazanym przez przedsiębiorcę odbierającego i zagospodarowującego odpady komunalne z
terenu Gminy Cieszyn;
2) sprawozdaniu rocznym podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) sprawozdaniu podmiotu zbierającego odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła,
uwzględniając stosowne rozporządzenia, dokonano wyliczenia osiągniętych poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niektórych frakcji odpadów
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komunalnych oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania, które w roku 2018 wyniosły:
a) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 31%
(w 2018 r. dopuszczalnym poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi 40 %);
b) recykling, przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier,
metal, tworzywa sztuczne i szkła – 63% (wymagany poziom w 2018 r. – 30 %);
c) recykling, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% (wymagany poziom w 2018 r. – 50 %).
Koszty realizacji systemu gospodarki odpadami w 2018 r.
Koszty związane z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem wytworzonych odpadów
komunalnych pokrywane były – identycznie jak w latach 2013-2017 – z opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy poprzez złożenie stosownych deklaracji, określali wysokość należnej opłaty za wytworzone
odpady komunalne. Zgodnie z zapisem art. 6r ust. 2 ustawy z dnia o utrzymaniu czystości i porządku (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujące działania i czynności związane
z:
1) odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
2) tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługą administracyjną tego systemu;
4) edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
W poniższej tabeli przedstawiono koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2018 r. w
ujęciu roku budżetowego.
Rok 2018 (rok budżetowy)
Koszt odbioru i zagospodarowania
odpadów [zł]
Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych

6 228 008,67

PSZOK – prowadzenie punktu

133 245,31

PSZOK – zagospodarowanie odpadów zielonych
zebranych w punkcie

45 489,72

Pozostałe koszt Koszty administracyjne
Koszty kampanii informacyjno-edukacyjnej
Pozostałe koszty

362 273,25
32 407,66
11 110,60

Razem

6 811 535,21

W pozycji „pozostałe koszty” uwzględniono koszty funkcjonowanie (abonament) systemu SMOK Integrator firmy
ELTE GPS Sp. z o.o., umożliwiającego weryfikację tras przejazdu pojazdów typu śmieciarka oraz punktów odbioru
odpadów w roku 2018 oraz koszty poniesione na szkolenie (łącznie 10 639,50 zł) oraz koszt wykonania naklejek z
numerami porządkowymi na śmieciarki firmy wywozowej obsługującej teren Cieszyna (270,60 zł).
W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej koszty poniesiono na następujące działania:
1) aktualizację i utrzymanie aplikacji mobilnej WYWOZIK CIESZYN;
2) wykonanie projektu i wydruk jednostronnych ulotek informujących o zasadach segregacji odpadów
ulegających biodegradacji dla spółdzielni mieszkaniowych;
3) wykonanie projektu i wydruk dwustronnych ulotek informujących o zasadach segregacji odpadów
ulegających biodegradacji i selektywnej zbiórce pozostałych odpadów dla lokali mieszkalnych w ramach
zabudowy wielolokalowej (m.in. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe);
4) wykonanie projektu i wydruk dwustronnych ulotek informujących o zasadach segregacji odpadów
ulegających biodegradacji oraz aplikacji mobilnej WYWOZIK CIESZYN;
5) wykonanie i dostarczenie toreb bawełnianych EKO-PACK z nadrukiem informującym o zasadach
segregacji odpadów na terenie Cieszyna;
6) zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 21 września 2018 r. akcji pn. „EKO PIKNIK 2018” na Rynku
w Cieszynie skierowanej dla uczniów cieszyńskich szkół podstawowych;
7) zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 24 października 2018 r. imprezy pn. „EKO FASHION 2018” w
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Teatrze w Cieszynie skierowanej dla przedszkolaków;
8) wykonanie projektu, druk i dostawa kolorowanki edukacyjnej pod hasłem „Jak postępować, żeby
odpadów nie produkować”;
9) wykonanie projektu, druk i dostawa książeczki edukacyjnej pod hasłem „3R-Ogranicz! Użyj ponownie!
Odzyskaj!”;
10) wykonanie i dostarczenie gadżetów ekologicznych rozdysponowywanych na akcjach ekologicznych
prowadzonych przez Gminę Cieszyn;
11) zakup nagród w konkursie EKO-OZDOBA CHOINKOWA (EKO-ŁAŃCUCH i EKO-GWIAZDKA) – IV
edycja.
Na część z powyższych działań Gmina Cieszyn uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej w wysokości 5 367,66 zł.
W roku budżetowym dochód Gminy Cieszyn z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł
4 674 051,95 zł.

10.4.2. Działania administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami
Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ilość deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości i zweryfikowanych pod względem poprawności
wypełnienia – 2 200;
czynności weryfikacyjne deklaracji/oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców (zapytanie o działalność) –
72;
weryfikowanie informacji związanych z obowiązkiem ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami na
podstawie zgłoszeń Wydziału FN i PINB – 65;
czynności weryfikacyjne ze względu na rozbieżność pomiędzy ilością osób zameldowanych na nieruchomości
(baza SELWIN), a wskazanych jako zamieszkujących w deklaracji – 157;
czynności weryfikacyjne, w tym wezwania ze względu na nieprawidłowości w deklaracji – 59 sprawy (w tym
postępowania wyjaśniające mogących zakończyć się wydaniem decyzji, w związku z niezgodnością danych z
deklaracją, wygaśnięcie zobowiązania);
wydane decyzje w związku z brakiem wpłat opłaty pomimo zawiadomienia o zmianie stawki – 115;
czynności sprawdzające w zakresie stwierdzenia nadpłaty (podlegającej zwrotowi lub nie) – 29;
zweryfikowane deklaracje pod kątem właściciela a ilości osób zamieszkujących a zameldowanych – 1 035
(weryfikacja stanowiła podstawę do wysłania wezwań, o których mowa powyżej w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości);
wystąpienia do właścicieli nieruchomości z informacją o obowiązku złożenia deklaracji (dotyczy
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; wystąpienia poprzedzone
czynnościami weryfikacyjnymi, w tym m.in. oględzinami w terenie danych nieruchomości) – 3;
weryfikacja dzieci urodzonych i zameldowanych w 2016 r. – 302;
weryfikacja oświadczeń o zamieszkiwaniu pod danym adresem kandydatów do przedszkoli – 258.

Sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
• sprawozdawczość na poziomie całej gminy – opracowano 7 sprawozdań, w tym „Analizę roczną stanu
gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017 oraz sprawozdanie roczne Burmistrza Miasta Cieszyna z
zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017;
• przyjęto i zweryfikowano pod względem poprawności 64 sprawozdania półroczne podmiotów wpisanych do
rejestru działalności regulowanej (w tym korekty sprawozdań i wyjaśnienia składane przez przedsiębiorców).
Przedsiębiorcy – obowiązek ponoszenia opłaty za odpady
Zweryfikowano 22 nieruchomości pod kątem prowadzenia na nich działalności gospodarczej polegającej na
wynajmowaniu miejsc noclegowych. Dane pozyskano ze stron internetowych, w szczególności ze strony Urzędu
Miejskiego w Cieszynie. Stwierdzono, że faktycznie ww. działalność prowadzona jest na 18 nieruchomościach. Z tej
grupy ok. 44% podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie zostało ujętych w deklaracji złożonej przez
właściciela nieruchomości (nie zadeklarowano pojemnika na zmieszane odpady komunalne). Wobec tych właścicieli
nieruchomości podjęto dalsze czynności administracyjne celem wyegzekwowania ponoszenia opłaty śmieciowej.
Wydawanie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy, opiniowanie wniosków związanych z
gospodarką odpadami, prowadzenie postępowań związanych z niewłaściwym gromadzeniem odpadów
• przeprowadzono 2 postępowania wyjaśniające przed wydaniem zaświadczenia o wpisie (ewentualnie zmiana
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•

wpisu bądź wykreślenie) do rejestru działalności regulowanej. Informacje o wpisach i wszelkich zmianach w
rejestrze umieszczane są w bazach CEIDG, Ekoportal, strona internetowa Urzędu oraz w sprawozdaniach
przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego o danych w rejestrze.;
prowadzono czynności wyjaśniające w sprawach wydania decyzji nakazujących usunięcie odpadów z miejsc
do tego nieprzeznaczonych – 3 postępowania.

Nadzór i kontrola poprawności rozliczeń z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i
prowadzenia PSZOK
• rozliczenie 12 faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów (sprawdzenie pod względem merytorycznym i
rachunkowym przeciętnie ok. 300-400 stron załączników do każdej przedłożonych faktur za odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych);
• szczegółowa analiza tras przejazdów pojazdów odbierających odpady komunalne – ok. 5 000 tras;
• rozliczenie 12 faktur za prowadzenie PSZOK (sprawdzenie pod względem merytorycznym i rachunkowym
załączników do przedkładanych faktur).

10.4.3.Ochrona przyrody
Formy ochrony przyrody – stan na dzień 31.12.2018 r.
Formy ochrony
Pomnik przyrody

Liczba

Uwagi

Liczba pomników przyrody

47

Liczba chronionych drzew

100

Ochroną objęto wyłącznie drzewa

Rezerwaty przyrody

3

1 na terenach własności Gminy Cieszyn 2
we władaniu PGL Lasy Państwowe

Użytki ekologiczne

2

1 na terenach własności Gminy Cieszyn; 1
na terenie we władaniu podmiotu
prywatnego

Zespoły przyrodniczokrajobrazowe

2

Na terenach własności Gminy Cieszyn

Stawiska dokumentacyjne

1

Na terenie we władani GDDKiA

W 2018 roku przeprowadzono coroczny przegląd 40 pomników przyrody (obejmujących łącznie 94 drzewa)
zlokalizowanych na terenie Gminy Cieszyn, pod kątem potrzeb w zakresie zabiegów konserwatorskich. Wytypowano
11 drzew wymagających zabiegów pielęgnacyjnych w pierwszej kolejności i zrealizowano stosowne prace. Łącznie
wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, przy czym 80% tej kwoty stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa.
W wyniku powyższego przeglądu pomników przyrody, stwierdzono zasadność zniesienia tej formy ochrony w
odniesieniu do jednego drzewa rosnącego na terenie parku Pod Wałką, które na skutek uszkodzeń przez wiatr
(wyłamana została połowa korony) utraciło walory przyrodniczo-krajobrazowe, uzasadniające dalszą ochronę (w
obecnym stanie drzewo stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, a brak możliwości wykonania – w
racjonalnym zakresie – zabiegów pielęgnacyjnych). Po uzyskania wymaganego przepisami prawa uzgodnienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Przyrody w Katowicach, Rada Miejska Cieszyna podjęła w dniu 25 października
2018 r. uchwałę o zniesieniu ochrony w stosunku do powyższego drzewa.
W tym samym dniu Rada Miejska Cieszyna odrębną uchwałą ustanowiła pomnikami przyrody kolejnych siedem
cennych i okazałych drzew rosnących na terenie Cieszyna (w lesie przy ul. Dzikiej, w zadrzewieniu śródpolnym w
rejonie ul. Harcerskiej, przy ul. Braci Miłosiernych, ul. Górnej, ul. Stawowej oraz na terenie ROD „Tulipan”).

10.4.4.Działania administracyjne w zakresie ochrony środowiska
Udostępnienie informacji publicznej:
• rozpatrzono łącznie 19 wniosków o udzielenie informacji publicznej i udzielono odpowiedzi.
Sprawozdawczość, ankiety, uzgodnienia i konsultacje
• łącznie przygotowano (całościowo lub cząstkowo) 19 sprawozdań, ankiet i konsultacji planów, dla m.in.
GUS, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Śląskiego Zarządu melioracji i
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Urządzeń Wodnych, Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego, Rady Miejskiej Cieszyna.
Postępowania w sprawie ustalenia uwarunkowań środowiskowych przedsięwzięć
Łącznie prowadzono postępowanie w przypadku 26 wniosków, w tym:
• 5 postępowań zakończono wydaniem decyzji środowiskowych;
• 12 spraw zakończona wydaniem opinii;
• 10 wniosków po weryfikacji przekazano do rozpatrzenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w
Katowicach.
Sprawozdawczość z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
• przyjęto i zweryfikowano pod względem poprawności 24 sprawozdania kwartalne z zakresu gospodarki
ściekami.
Sprawy związane z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu wód i kontrolą gospodarki wodno-ściekowej
Łącznie przeprowadzono we współpracy z ZGK w Cieszynie i Strażą Miejską 23 kontrole, w wyniku których 4
sprawy przekazane do Powiatowego lub Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a w 3 przypadkach
wszczęto postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji nakazujących podłączanie nieruchomości do
kanalizacji.
Wydawanie opinii do przedłożonych projektów robót geologicznych
• wydano 2 opinie uzgadniających projektowane prace geologiczne.
Zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków
• przyjęto 7 zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wprowadzanie i aktualizacja danych w zasobach EW-Mapy
• wprowadzono/weryfikowano 252 pozycji na EW-Mapie (dotyczy nieruchomości) pod katem gospodarki
wodno-ściekowej.
Prowadzenie czynności związanych z potwierdzaniem pracy na gospodarstwie rolnym
• rozpatrzono (negatywnie) 2 wnioski;
• potwierdzenie prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie Cieszyna – rozpatrzono 2 wnioski.
Wydawanie opinii w sprawie zakresu obowiązku zdjęcia i wykorzystania warstwy próchniczej
• wydano łącznie 25 postanowień w sprawie obowiązku zdjęcia i zagospodarowania warstwy próchniczej.
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
• do bazy danych Ekoportal wprowadzono łącznie 294 karty zawierające dane o wnioskach oraz
postanowieniach i decyzjach administracyjnych, wydawanych w ramach prowadzonych przez Wydział
postępowań.

10.4.5.Inne działania dotyczące środowiska
Obszar chronionego krajobrazu
W 2018 r. rozpoczęto współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, który przystąpił do prac
polegających na weryfikacji i aktualizacji przebiegu granic, celu i przedmiotu ochrony oraz zasad obowiązujących na
obszarze chronionego krajobrazu „Cieszyńskie Pogórze”, obejmującego tereny północno-wschodniej części Gminy
Cieszyn (rejon Krasnej, Gułdów, Bobrka i Pastwisk).
Lasy komunalne
Pod nadzorem Nadleśnictwa Ustroń przeprowadzono zabiegi z zakresu gospodarki leśnej w obrębie lasu komunalnego,
położonego w rejonie ul. Harcerskiej (prace polegały na usunięciu wiatro- i śniegołomów oraz wycince drzew
obumarłych, głównie świerków). W wyniku prac łącznie pozyskano 43,44 m 3 drewna tartacznego oraz 13,22 m3 drewna
opałowego, które zostało sprzedane. Koszt prac wyniósł 5 507,37, przychód ze sprzedaży drewna 8 802,15 zł.
Zabezpieczenia osuwiska
W ramach zadania pn. Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie”, w
2018 r. opracowano dokumentację geologiczno-inżynierską, co pozwoli na opracowanie w dalszej kolejności
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dokumentacji projektowej. Koszt zadania wyniósł 95 417,25 zł, przy czym ponad 48% powyższej kwoty zostało
pokryte z dotacji przekazanej z budżetu państwa, a blisko 17,8% z dotacji celowej udzielonej przez Powiat Cieszyński.
Działania edukacyjne
Gmina Cieszyn była współorganizatorem z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym Oddział „Beskid
Śląski” – Komisją Ochrony Przyrody corocznego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych,
umożliwiającego poznanie drzew – pomników przyrody na terenie Cieszyna (z budżetu miasta sfinansowano zakup
nagród dla laureatów).
W 2018 r. zorganizowano akcje: „Sprzątanie Bobrówki” (maj) oraz Sprzątanie Świata (wrzesień), które były połączone
z piknikami ekologicznymi, odbywającymi się Rynku.
Kontynuowano współpracę z Towarzystwem Miłośników Ogrodnictwa, współorganizując kolejną edycję konkursu pn.
„Cieszyn miastem kwiatów i zieleni”. Konkurs ma na celu wyłonienie i wyróżnienie najciekawszych i najefektowniej
prezentujących się ogrodów przydomowych, zieleni towarzyszącej obiektom użyteczności publicznej lub obiektom
usługowo-produkcyjnym oraz balkonów z najładniej zaaranżowaną zielenią. Urząd Miejski w Cieszynie organizuje i
obsługuje komisję konkursową, a z budżetu miasta finansowany jest zakup nagród dla właścicieli nagrodzonych i
wyróżnionych ogrodów i balkonów (w większości są to sadzonki magnolii).

10.5.

Geodezja i kartografia

Zadania w zakresie geodezji, kartografii i ewidencji gruntów i budynków (egib)
Rodzaj zadania

Sprawy zakończone

Sprawy w toku

2 044

48

467

0

812
148

0
0

586

0

569

0

1 147
109
32
49
24

0
0
0
0
0

8

4

Sprawy zakończone

Sprawy w toku

2
9

10
26

1
2

3
9

5

7

11

0

6

0

wprowadzenie zmian w egib
udzielanie informacji z egib, na zapytania komorników sądowych, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Skarbowych i innych organów
wydawanie wnioskodawcom wypisów z egib
wydawanie wnioskodawcom wypisów i wyrysów z egib
przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i przygotowanie w odpowiedzi
na te zgłoszenia, materiałów dla wykonawców prac geodezyjnych
weryfikacja i przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zbiorów danych, stanowiących wynik prac geodezyjnych
wydawanie wnioskodawcom kopii map, i innych dokumentów
wydawanie wnioskodawcom danych w postaci cyfrowej
koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu
ustalanie numerów porządkowych budynków
wydawanie zaświadczeń o ustaleniu numerów porządkowych
prowadzenia postępowań administracyjnych (rozgraniczania nieruchomości,
przyjmowania materiałów do pzgik aktualizacja egib, wydawania danych i
ustalania wysokości opłat).

Zadania w zakresie gospodarki gruntami
Rodzaj zadania
reprezentowanie Gminy Cieszyn w postępowaniach administracyjnych
sprawy zwrotów nieruchomości
sprawy komunalizacji
współpraca z radcami prawnymi w postępowaniach sądowych dotyczących
postępowań administracyjnych
spadków nabywanych przez Gminę Cieszyn
spadków dla ustalenia właścicieli nieruchomości do postępowań
dotyczących nieruchomości gminnych
sporządzanie wniosków do ksiąg wieczystych w zakresie realizowanych
spraw, a także na potrzeby jednostek gminnych
udzielanie informacji o nabyciu „mienia zabużańskiego”
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10.6.

Sprawy społeczne

Pomoc społeczna
Działania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie
Rodzaj świadczenia

Liczba wydanych
świadczeń

Zasiłki celowe

242

Zasiłki celowe specjalne

107

Sprawienie pochówku

12

Zasiłki celowe lub świadczenia pieniężne na zakup posiłku

207

Obiady

231

Zasiłki okresowe

166

Zasiłki stałe

102

Składki na fundusz zdrowia

78

Usługi opiekuńcze

62

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

146

Mieszkanie chronione

6

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

23

Zasiłki na usuwanie klęsk żywiołowych

4

Zasiłki rodzinne z dodatkami

886

Zasiłki pielęgnacyjne

1108

Świadczenia pielęgnacyjne

108

Specjalny zasiłek opiekuńczy

7

Jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

253

Składki ZUS

80

Składki na fundusz zdrowia

45

Świadczenia rodzicielskie

117

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

227

Świadczenia wychowawczego
Liczba dzieci

2302
3351

Świadczenie „Dobry Start”
Liczba dzieci

2570
3575

Dodatki mieszkalne

316

Dodatki energetyczne

137

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

58

Działania zrealizowane przez Dom Spokojnej Starości
Dom Spokojnej Starości jako miejski dom pomocy społecznej oferował pobyt dla osób w podeszłym wieku,
niepełnosprawnych i chorych. Ośrodek ten dysponuje 65 miejscami, które w ciągu 2018 roku w większości były
obsadzone. W Domu Spokojnej Starości na dzień 1 stycznia 2018 roku przebywało 64 mieszkańców. Zostało przyjętych
20 nowych mieszkańców, odeszło 23, z czego było 19 zgonów, 4 rezygnacje – 2 osoby wróciły do domu, 2 do innych
placówek.
Burmistrz Miasta Cieszyna wydał 20 decyzji umieszczających w Domu Spokojnej Starości.
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10.7.

Sprawy stanu cywilnego i obywatelskie

Sprawy związane z rejestracją stanu cywilnego oraz zmianą nazwisk
Nazwa zadania

Liczba załatwionych
spraw

Sporządzanie aktów stanu cywilnego ogółem
• urodzenia,
• małżeństwa
• zgony

2749
1671
216
1169

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

10623

Wydawanie zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo, o
stanie cywilnym, stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

167

Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu o którym mowa w art.
4 k.r.o

10

Przyjęte oświadczenia o uznaniu ojcostwa oraz rejestracja uznania ojcostwa/odmowy uznania
ojcostwa dziecka w rejestrze uznań w rejestrze stanu cywilnego, o zmianie (imienia) imion
dziecka zamieszczanych w akcie urodzenia, rozwiedzionego małżonka o powrocie do
nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

300

Przyjęte oświadczenia, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

1

Wydanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk

33

Migracja aktów do rejestru stanu cywilnego

9376

Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące
sporządzeniem aktu stanu cywilnego

147

Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego

565

Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego

2010

Ewidencja ludności, dowody osobiste i sprawy obronne
Rodzaj sprawy

Liczba załatwionych
spraw

Ewidencja ludności
Usuwanie niezgodności z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych

2680

Decyzje w sprawach meldunkowych (postępowania administracyjne)

52

Sprawy z zakresu pomocy prawnej

6

Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL

295

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
(RZC) oraz Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji
związanej z dowodami osobistymi (wniosków)

864

Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, z
rejestru mieszkańców (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie
zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy

1245

Dowody osobiste
Złożenie wniosku o wydawanie dowodu osobistego

4152

Złożenie wniosku o wydawanie dowodu osobistego w formie elektronicznej

168

Odbiór dowodu osobistego

4053

Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

571
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Rodzaj sprawy

Liczba załatwionych
spraw

Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych

375

Sprawy Obronne oraz pozostałe
Wydane Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny

376

Wydane Cieszyńskie Karty Dużej Rodziny

305

Wydane Ogólnopolskie Karty Seniora

753

Decyzje z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności
Wezwania do kwalifikacji wojskowej

169

Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

10.8.

8
3

Kultura, sport i rekreacja

10.8.1.Kultura
Przedsięwzięcia kulturalne organizowane, współorganizowane lub dotowane przez Wydział Kultury Urzędu
Miejskiego w Cieszynie
W ramach realizowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi:
• prowadzenie Muzeum Drukarstwa przez Stowarzyszenie "Muzeum Drukarstwa",
• organizacja 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
• XXVIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”, organizowany przez Stowarzyszenie Solidarność
Polsko-Czesko-Słowacką Oddział Regionalny w Cieszynie,
• Koncert Noworoczny 2018, organizowany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej,
• wydawnictwo: „Kalendarz Cieszyński 2019”, wydane przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej,
• organizację „Dnia Godności z Osobą Niepełnoprawną Intelektualnie”, zrealizowaną przez Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
• impreza „Wieczór Narodów”, organizowana przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury
Polskiej Uniwersytetu Śląskiego,
• XXVII Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva il canto” Cieszyn 2017, organizowany przez Stowarzyszenie „Via
Musica”,
• impreza „W stronę światła”, zrealizowany przez ZHP Chorągiew Śląską Hufiec Ziemi Cieszyńskiej,
• impreza 10. Święto Herbaty, organizowane przez Fundację Laja,
• Koncerty Wyższobramskie, organizowane w Kościele Jezusowym przez Parafię Ewangelicko- Augsburską,
• druk śpiewnika patriotycznego, wydanego przez Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego
Łączne wydatki na ww. dotacje: 126.331,98 zł.
W ramach pozostałych wydarzeń kulturalnych:
• całoroczne obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości wraz z widowiskiem „Sztandary Niepodległości”
• organizacja imprezy „Cieszynalia 2018”,
• cykl koncertów edukacyjnych dla dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych,
• impreza plenerowa „Orszak Trzech Króli”,
• koncert „Karol Stryja in Memoriam”,
• impreza Przekładaniec Cieszyńskiego – II Festiwalu Organizacji Pozarządowych,
• Festiwal Gotta Go,
• współorganizacja z Muzeum Śląska Cieszyńskiego imprezy „Noc Muzeów”,
• wykonanie projektu graficznego, modeli, odlewów z brązu 3 orłów oraz logo obchodów oraz wykonanie
wizualizacji tablicy pamiątkowej na budynku Państwowej szkoły Muzycznej i. I. Paderewskiego w Cieszynie,
• wynajem Teatru im. A. Mickiewicza na charytatywne koncerty szkolne,
• cykl koncertów „Lato z Muzyką”,
• organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Józefa Świdra,
• koncert pamięci Victora Ullmana,
• Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny,
• koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej,
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• impreza „Wieczór Narodów”,
• obchodów Święta Niepodległości 11 listopada,
• opracowanie scenariusza i przygotowanie oprawy plastycznej Zbigniewa Solarskiego,
• impreza bicie rekordu Polski w ilości par tańczących poloneza na Rynku,
• Konkurs Skrzypcowy.
Łącznie, na ww. przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 780.451,95 zł.
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
Celem działalności Domu Narodowego było diagnozowanie, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych
społeczności miasta Cieszyna i regionu, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i
informacji na temat kultury w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Do podstawowych zadań Domu Narodowego należało:
• prowadzenie działalności kulturalnej;
• upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej;
• inspirowanie działań kulturalno – oświatowych i wychowawczych;
• organizowanie różnych form działalności kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej i rekreacyjnej dla dzieci,
młodzieży i dorosłych;
• prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań;
• tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, zainteresowania wiedzą i sztuką;
• tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów artystycznych;
• tworzenie warunków dla lokalnych inicjatyw w zakresie kultury, edukacji kulturalnej i edukacji regionalnej;
• rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta;
• podejmowanie działań i realizacja programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
• współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
Wiodącymi imprezami Zorganizowanymi przez COK w 2018 roku były:
• Święto Trzech Braci (15-17.06) – impreza obejmowała 40 różnych wydarzeń w tym 15 koncertów;
• Festiwal Wakacyjne Kadry i Dźwięki (czerwiec – sierpień) – w ramach którego odbywały się plenerowe
projekcje filmów, również filmów niemych z muzyką na żywo, a także polskie kino retro z zasobów Filmoteki
Narodowej;
• Scena COK w Browarze – weekendowe koncerty w Browarze Zamkowym Cieszyn;
• XXIX Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej (3 – 12.10) – 10 koncertów w kościołach Cieszyna
i Czeskiego Cieszyna;
• Dni Kultury Chrześcijańskiej (4 – 7.10) – koncerty, spotkania, wystawy, turniej koszykówki ulicznej;
• Cieszyński Festiwal Jazzowy (19 – 24.11) – 8 muzycznych wydarzeń w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.
W ramach organizacji lub współorganizacji przez COK w 2018 roku odbyło się:
• 164 imprez, w tym: warsztatów, spotkań, koncertów, wycieczek itp.,
podczas których zorganizowano:
• 154 koncertów;
• 5 wystaw;
• 8 festiwali.
Zajęcia organizowane i imprezy organizowane przez COK i ich frekwencja
Frekwencja na imprezach COK w 2018 r.
lp.
Rodzaj wydarzenia

2018

ilość

Uwagi

frekwencja

1. imprezy

164

41 676

Imprezy COK (warsztaty, spotkania, koncerty,
wycieczki, itp.), a także imprezy współorganizowane i
wynajęcia sal.

2. wystawy

5

2 470

Liczba szacunkowa

3. Zajęcia + spotkania
popołudniowe

-

16 471

Zajęcia od stycznia do czerwca, a także od
października do grudnia
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lp.

Rodzaj wydarzenia

2018

4. festiwale

8

Razem ilość osób

Uwagi

95 586

Kino na Granicy (4 520), III Festiwal Gier Video i
Gier Niezależnych (LAG) (800), Święto Trzech Braci
(ok. 80 000),Wakacyjne Kadry i Dźwięki (ok. 5 000),
XXIX Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i
Kameralnej (2 450), 3.Dni Kultury Chrześcijańskiej
(1 180), Ewa Fest (1200), 45 Cieszyński Festiwal
Jazzowy (436)

156 203

Liczba szacunkowa

Zajęcia COK w okresie stycznia do czerwca 2018 r.
Grupy zainteresowań, pracownie, zespoły artystyczne

Dzieci

Młodzież i dorośli

pracownia malarstwa i rysunku

50

18

pracownia ceramiki

36

17

pracownia fotografii i nowych mediów

-

11

pracownia rękodzieła artystycznego

-

11

szachy

35

-

Boom KIDS - hip – hop

12

-

latino solo

-

10

taniec współczesny

9

-

Fresh crew – zajęcia taneczne

16

-

Dolarki – zajęcia taneczne

12

-

Tabata

-

11

Bachata

-

19

Volta

-

8

Zamotane Latino

-

9

Musical Projekt

56

-

taniec żydowski

-

17

zespół taneczno-mażoretkowy „Cieszyńskie Gwiazdeczki”

48

17

zajęcia teatralne dla dzieci

18

-

Scena Otwarta - Amatorska Grupa Teatralna

-

9

Miejska Orkiestra Dęta „Cieszynianka”

-

30

Zespół Tańca Żydowskiego i Izraelskiego „Klezmer”

-

9

Rusz się seniorze!!!

-

9

Język z Kulturą - Kulturalny Czeski

-

52

AGG – Amatorska Grupa Gitarowa

-

11

12

-

-

30

zajęcia muzyczne - keyboard
Fit Joga
Razem:

602 stałych uczestników zajęć
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Zajęcia COK w okresie października do grudnia 2018 r.
Grupy zainteresowań, pracownie, zespoły artystyczne

Dzieci

Młodzież i dorośli

pracownia malarstwa i rysunku

37

14

pracownia ceramiki

30

10

pracownia fotografii i nowych mediów

-

7

pracownia rękodzieła artystycznego

-

9

Szkółka szachowa dla dzieci

21

-

hip – hop dla dzieci

8

-

latino solo

-

10

taniec współczesny

-

4

Fresh crew – zajęcia taneczne

-

13

Boom Kids– zajęcia taneczne

13

-

Tabata

-

5

Bachata zaawansowana

-

12

Bachata pary

-

10

Zamotane Latino

-

6

Musical Projekt

32

31

taniec żydowski

-

10

38

10

Scena Otwarta - Amatorska Grupa Teatralna

-

9

Miejska Orkiestra Dęta „Cieszynianka”

-

32

Zespół Tańca Żydowskiego i Izraelskiego „Klezmer”

-

9

Rusz się seniorze!!!

-

6

Język z Kulturą - Kulturalny Czeski

-

33

AGG – Amatorska Grupa Gitarowa

-

8

12

-

-

10

zespół taneczno-mażoretkowy „Cieszyńskie Gwiazdeczki”

zajęcia muzyczne - keyboard
Fit Joga
razem

449 stałych uczestników zajęć

Biblioteka Miejska w Cieszynie
Biblioteka Miejska w Cieszynie jest instytucją służącą kształtowaniu kultury czytelniczej w środowisku lokalnym.
Strukturę miejskiej sieci bibliotecznej tworzą:
• Centrala, w skład której wchodzą: Oddział dla dzieci, Wypożyczalnia dla dorosłych, Czytelnia ogólna,
pracownia multimedialna YOURmedi@ TWOJEmedia
• cztery placówki filialne, w tym trzy o charakterze uniwersalnym i jedna specjalistyczna, z której usług
korzystają osoby niewidome i słabowidzące.
Od stycznia 2001 roku cieszyńska Biblioteka Miejska pełni funkcję biblioteki powiatowej i sprawuje nadzór i opiekę
merytoryczną nad bibliotekami publicznymi powiatu cieszyńskiego.
Do podstawowych zadań Biblioteki realizowanych w 2018 roku należały m.in.:
• gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
• gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i patologii
społecznej;
• pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej;
• udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń
międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta Cieszyna i powiatu
cieszyńskiego, także chorych i niepełnosprawnych;
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tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz
organizowanie dostępu do baz zewnętrznych;
organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo;
udzielanie pomocy instrukcyjno – metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana
doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem
zadań statutowych przez biblioteki publiczne, działające na terenie powiatu;
prowadzenie działalności gospodarczej.

Dane statystyczne za 2018 rok:
Czytelnictwo:
• liczba czytelników (korzystających z systemu bibliotecznego): 8 112 osób
• liczba uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych: 33 850 osób
• liczba odwiedzin: 141 646 osób
• liczba odwiedzin na stronie www BM, w tym platformie IBUK: 947 548
• liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism): 152 940
• liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism): 53 575
• liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych (ilość tytułów): 6 746
• liczba udzielonych informacji: 116 816
• liczba użytkowników komputerów: 15 618
Wydarzenia:
• liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych: 570
• liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych: 110
• liczba wystaw czasowych: 7
Inne przedsięwzięcia:
• liczba zrealizowany projektów ze środków zewnętrznych: 8
• liczba warsztatów i szkoleń z zakresu edukacji medialnej: 295
• imprezy cykliczne i okolicznościowe dedykowane dla osób z dysfunkcją wzroku: 90
• konferencje i szkolenia dla pracowników bibliotek powiatu cieszyńskiego: 6
Książnica Cieszyńska
Książnica sprawuje pieczę nad zabytkowymi kolekcjami książkowymi, powstałymi w Cieszynie w okresie od XVIII do
XX w. Działalność koncentruje się na kilku płaszczyznach:
• ochrona i konserwacja posiadanych i nabywanych zbiorów;
• naukowe opracowanie zbiorów i ich wprowadzenie do krajowego i międzynarodowego obiegu naukowego i
kulturalnego;
• budowa nowoczesnego warsztatu dokumentacyjnego do badań regionalnych i bibliologicznych;
• organizowanie i prowadzenie badań naukowych w dziedzinie kultury książki oraz historii i kultury Śląska
Cieszyńskiego;
• popularyzacja wiedzy o historii i kulturze regionu.
W 2018 roku działania Książnicy realizowane były w kilku obszarach, w ramach których:
Ochrona i konserwacja zbiorów:
• zakończono konserwację kompleksową: trzech woluminów starych druków, jednego kodeksu
rękopiśmiennego, 53 jednostek nieoprawnych rękopisów i archiwaliów, jednej broszury, trzech jednostek DŻSów;
• zakończono konserwację zachowawczą: 20 jednostek nieoprawnych rękopisów, dwóch jednostek DŻS-ów i
rozpoczęto konserwację jednego woluminu starego druku), osiągając 70% stanu zaawansowania;
• w zakresie prac introligatorskich wykonano: 42 napraw kompleksowych i napraw opraw woluminów starych
druków i druków zwartych, 20 napraw czasopism (w tym – laminacja), 31 napraw DŻS-ów, obiektów
kartograf. i ikonograf., 27 nowych opraw, ok. 1235 sztuk drobnej galanterii introligatorskiej;
• przeprowadzono dwa przeglądy zbiorów oraz 15 cykli dezynfekcji;
• wykonano 1417 fotografii dokumentacyjnych;
Akcesja i katalogowanie zbiorów:
• pozyskano i zinwentaryzowano: 937 jedn. druków zwartych po 1800 r., 94 roczników czasopism, 1 stary druk,
159 jedn. rękopisów, 609 jedn. ikonografii, 11 jedn. kartografii, 3 jedn. dokumentów życia społecznego, 4 CDRomy, 23 jedn. materiałów niebibliotecznych;
• opracowano: 2831 jedn. druków zwartych po 1800 r., 24 tytuły czasopism, 9 jedn. starych druków, 624 jedn.
rękopisów, 23 jedn. dokumentów życia społecznego, 609 jedn. ikonografii, 11 jedn. kartografii, 754 jedn.
materiałów niebibliotecznych;
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Digitalizacja zbiorów:
• siłami własnymi zeskanowano 124 jedn. czasopism, 4 druki zwarte oraz 45 jedn. rękopisów o łącznej objętości
35 113 stron, wykonano 107 publikacji cyfrowych w formacie PDF, które udostępniono w Śląskiej Bibliotece
Cyfrowej;
• w ramach projektu „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa online” zakończono skanowanie 1800 druków
zwartych o łącznej objętości 180 tys. stron, wykonano 3 600 publikacji cyfrowych, spośród których 1408
udostępniono w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, wszystkie zaś w wewnętrznej sieci biblioteki;
• zmodyfikowano ok. 1 tys. publikacji cyfrowych udostępnionych w poprzednich latach w Śląskiej Bibliotece
Cyfrowej (w związku z modernizacją programu sterującego ŚBC);
Działalność dokumentacyjna:
• opracowano 208 rekordów faktograficznych;
• opracowano 132 rekordów bibliograficznych;
Udostępnianie zbiorów:
• 1507 odwiedzin w czytelniach;
• udzielono 778 informacji i wykonano 105 pisemnych kwerend;
• udostępniono 2358 jednostek inwentarzowych i 1639 dokumentów elektronicznych;
• 569 razy udostępniono komputery z dostępem do Internetu;
• 529 486 wyświetleń publikacji cyfrowych udostępnianych online przez Książnicę Cieszyńską;
• 87 204 wyświetleń stron w pozostałych serwisach internetowych Książnicy Cieszyńskiej;
Lekcje biblioteczne:
• 86 lekcji;
• 1657 uczestników;
Wystawy:
• 5 wystaw udostępniono (w tym jedną planszową prezentowana w Cieszynie, Jastrzębiu-Zdroju, Hażlachu,
Goleszowie, Brennej, Skoczowie, Pogórzu, Jabłonkowie, Istebnej);
• 1 277 zarejestrowanych zwiedzających (w tym 43 grupy) + niezidentyfikowana liczba osób zwiedzających
wystawę planszową;
Imprezy:
• łącznie 2279 uczestników, w tym:
- Noc Muzeów: 1404 uczestników,
- Projekt: „Cieszyn 1918. Powrót do Ziemi Obiecanej”: 235 uczestników;
- 12 spotkań z cyklu „Cymelia i osobliwości”: 220 uczestników;
- Skarby z Cieszyńskiej Trówły: 154 uczestników;
- 5 sesji „Akademii Niepodległości”: 153 uczestników;
- pozostałe imprezy: 113 uczestników.
Publikacje własne Książnicy Cieszyńskiej
• album „Cieszyńscy Żołnierze Niepodległości”,
• katalog wystawy „Cieszyn 1918. Powrót do Ziemi Obiecanej”;
Publikacje i wystąpienia:
• pracowników Książnicy Cieszyńskiej na konferencjach: 51;
• medialne dotyczące Książnicy Cieszyńskiej: 80.
Teatr im Adama Mickiewicza
Teatr im. A. Mickiewicza prowadzi wielostronną, impresaryjną działalność kulturalną poprzez zapraszanie i
organizowanie występów: teatrów dramatycznych, teatrów muzycznych, zespołów operowych, zespołów
operetkowych, zespołów baletowych, zespołów folklorystycznych, recitali autorskich, zespołów estradowych,
koncertów muzycznych, zespołów kabaretowych. W budynku Teatru organizowane są również również: prezentacje
osiągnięć zespołów amatorskich, spotkania młodzieży, uroczystości jubileuszowe, występy uczniów szkół regionu
cieszyńskiego, a także konferencje i
W 2018 roku:
• udostępnienie teatru (średnio): co 2,5 dnia
• liczba różnego rodzaju imprez: 157
• łączna liczba widzów: 78 517 osób
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średnia liczba widzów na imprezie: 500 osób
średni wskaźnik frekwencji: 83%

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej prowadził działalność kulturalną poprzez organizację koncertów, warsztatów i
kursów w zakresie folkloru i zwyczajów ludowych Śląska Cieszyńskiego i innych regionów oraz polskich tańców
narodowych, która to działalność ma na celu propagowanie folkloru oraz zwyczajów ludowych.
W 2018 roku:
• liczba koncertów (w kraju i za granicą): 40
• średnia frekwencja osób na zajęciach: 22,3 osoby
Grupa dorosła uczestniczyła w festiwalu folklorystycznym w CHINACH. Grupa dziecięca otrzymała I miejsce w
swojej kategorii oraz Grand Prix i statuetkę „Złotego Szczyglika” podczas Przeglądu „Śląskie Śpiewanie”.
Zamek Cieszyn
Zamek Cieszyn to nietypowa instytucja kultury, która wspiera innowacyjny biznes, promuje dobre projektowanie, ale
również tworzy ofertę turystyczną, opiekuje się zabytkami i organizuje różnorodne wydarzenia kulturalne. Od 2013
roku Zamek jest wspólnie prowadzony przez Miasto Cieszyn i Województwo Śląskie.
Zamek Cieszyn wspiera lokalne firmy, skupione w Klubie Przedsiębiorcy, jak i firmy innowacyjne, także spoza regionu,
które są zainteresowane rozwojem poprzez wykorzystanie wzornictwa i nowych technologii. Zadania są finansowane ze
środków własnych oraz ze składek uczestników.
Zdania zrealizowane przez Zamek Cieszyn w 2018 roku przedstawiono w rozdziałach: Turystyka oraz w rozdziale
Rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość.

10.8.2.Sport i rekreacja
Zadania z zakresu sportu i rekreacji realizowane były głównie przez Wydział Spotu Urzędu Miejskiego w Cieszynie (w
tym przy udziale organizacji pożytku publicznego), jednostkę miejską Szkolne Schronisko Młodzieżowe, a także
placówki oświatowe w ramach rożnego rodzaju zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
Baza sportowa jednostek gminnych
Wydział Sportu administrował obiektami sportowymi:
• Hala Widowiskowo – Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków przy ul. Sportowej 1;
• Kąpielisko Miejskie przy al. Łyska 23;
• korty tenisowe przy ul. Sportowej 1;
• Strefa Rekreacji i Wypoczynku na Osiedlu Mieszkaniowym Marklowice ptzy ul. Frysztackiej.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe administrowało następującymi obiektami sportowymi:
• budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Błogockiej 24 w Cieszynie (miejsca noclegowe, 3
sale gimnastyczne);
• obiekty przy al. Łyska 21 (Gościniec Sportowy – miejsca noclegowe, hala sportowa, budynek z
pomieszczeniami biurowymi oraz gastronomicznymi, stadion, boisko);
• obiekty przy ul. Adolfa Bolko Kantora 6 i 10 - „Pod Wałką” (4 boiska trawiaste, boisko wielofunkcyjne ze
sztuczną nawierzchnią, boisko do koszykówki, boisko do piłki plażowej, budynek z zapleczem sanitarnogospodarczym);
• obiekty przy al. Jana Łyska 16 - Camping „Olza” (budynek administracyjny, baza noclegowa, restauracja,
zaplecze caravaningu).
Baza sportowa w szkołach podstawowych
Lp.
Jednostka
Sale
Boiska
Boiska
Basen Place Bieżnia Skocznia
Gimnastyczne
Wielofunkcyjne
zabaw prosta
1

Szkoła Podstawowa nr 1

2

0

1

0

0

0

0

2

Szkoła Podstawowa Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi

2

0

1

0

1

0

0

3

Szkoła Podstawowa Nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka

1

0

1

0

1

1

1
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4

Szkoła Podstawowa Nr 4

1

0

0

1

1

0

0

5

Szkoła Podstawowa Nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi

0

1

1

0

0

1

0

6

Szkoła Podstawowa Nr 6
z Oddziałami Przedszkolnymi

1

1

1

0

1

0

1

7

Szkoła Podstawowa Nr 7

0

0

1

0

0

0

0

Wydział Sportu w 2018 roku zorganizował i skoordynował 18 imprez sportowych oraz zajęć ogólnodostępnych, takich
jak m. in.:
1) Cieszyński FORTUNA Bieg,
2) Mini Mundial 2018 Sportowy Tryb Życia bez Narkotyków i Przemocy,
3) Rolkowy Cieszyn,
4) Olza Activ Race,
5) Dwumecz Cieszyn-Łowicz oraz Młodzieżowe Turnieje Piłkarskie,
6) I Otwarte Mistrzostwa Polski w Pierwszej Pomocy Cieszyn 2018,
7) II Turniej Golfowy Święta Trzech Braci,
8) XVIII Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu 2018,
9) Piastowski Piruet oraz Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowców w Łyżwiarstwie Figurowym,
10) Turniej Finałowy Mistrzostw Polski w Hokeju na Rolkach,
11) III Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej im. Rufina Dudy,
12) Mistrzostwa Cieszyna w Badmintonie,
13) Biało-Czerwony Bieg III Cieszyńska Godzinówka,
14) Holly Wins – Bal Wszystkich Świętych na Lodzie,
15) Mikołajki na lodowisku,
16) Igrzyska dzieci i młodzieży,
17) Ogólnodostępne zajęcia dla seniorów,
18) Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki.
W Hali Widowiskowo – Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków w 2018 odbyło się 11 wydarzeń sportowokulturalnych:
1) Mini Mundial 2018 Sportowy Tryb Życia bez Narkotyków i Przemocy,
2) Rolkowa Majówka,
3) Turniej Finałowy Mistrzostw Polski w Hokeju na Rolkach,
4) Piastowski Piruet oraz Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowców w Łyżwiarstwie Figurowym,
5) Turnieje Minihokeja na lodzie w ramach rozgrywek Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie,
6) Turnieje Polskiej Ligi Hokeja na Rolkach grupy południowej,
7) Turniej MINIHOKEJA na rolkach rocznik 2009/2010,
8) VII Koncert Charytatywny „Wyśpiewajmy Marzenia”- występ zespołu Pectus,
9) I Otwarte Mistrzostwa Polski w Pierwszej Pomocy Cieszyn 2018,
10) Mistrzostwa Cieszyna w Badmintonie,
11) Holly Wins – Bal Wszystkich Świętych na Lodzie Mikołajki na lodowisku.
Na lodowisku odbywały się regularne treningi:
• sekcji łyżwiarstwa figurowego KS Cieszyn,
• sekcji hokeja na łyżwach HC „Pantery”,
• KS LUCE Cieszyn.
W ramach treningów na tych obiektach odbyło się 617 godz. zajęć.
Z ogólnodostępnych ślizgawek skorzystało ok. 30 tys. osób. W sezonie letnim funkcjonowało w hali rolkowisko oraz
boiska do badmintona.
Kąpielisko Miejskie przy al. Łyska 23:
• Sezon na kąpielisku rozpoczął się 22.06.2018 r. i trwał do 2.09.2018 r.
• Z oferty Kąpieliska skorzystało ok. 21 tys. osób.
Korty tenisowe przy ul. Sportowej 1:
• Sezon na kortach rozpoczął się w maju i trwał do października. W tym okresie korty otwarte były w godz.
09.00 – 20.00;
• łącznie były wykorzystywane przez ok. 800 godz.
Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2018 rok
98

Strefa Rekreacji i Wypoczynku na Osiedlu Mieszkaniowym Marklowice
Boisko wielofunkcyjne i ścieżka zdrowia. Z boiska można było korzystać codziennie w godzinach 14.00 – 20.00.
Ścieżka zdrowia jest ogólnodostępna. Obiekty służyły przede wszystkim mieszkańcom pobliskiego osiedla.
Budynek przy ul. Błogockiej 24 – sala gimnastyczna:
• ilość osób korzystających z sal gimnastycznych – około 150 000 w skali roku,
• ilość obozów, kolonii, półkolonii: 20,
• ilość turniejów: 5.
Obiekty przy ul. Adolfa Bolko Kantora 6 i 10 - „Pod Wałką”
Obiekty znajdujące się przy ul. Adolfa „Bolko” Kantora – 3 boiska trawiaste i kompleks boisk SPORT-PARK.
Głównymi użytkownikami były stowarzyszenia i kluby sportowe. W okresie od wiosny do jesieni stowarzyszenia i
kluby sportowe przeprowadziły 1 071 godzin zajęć sportowych, na które składały się nie tylko treningi, ale także mecze
i liczne turnieje. Dodatkowo organizowane były imprezy i spotkania między innymi dla firm takich jak Deadong
System Poland Sp. z o.o., Castorama Polska Sp. z o.o, Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, Mondelez Polska
S.A. Oddział Olza Cieszyn.
Boiska trawiaste:
• 21 trenujących drużyn,
• 42 treningi tygodniowo,
• 300 meczów w roku,
• 20 turniejów w roku,
• około 500 trenujących zawodników,
• miesięcznie z boisk korzysta ok. 5 000 zawodników,
• rocznie z boisk korzysta ok. 30 000 zawodników.
Boisko ze sztuczną nawierzchnią „Orlik” oraz boisko do piłki plażowej:
• treningi drużyn na „Orliku” 80 godzin miesięcznie,
• ilość osób korzystających z „Orlika”,
• ilość osób korzystających z boiska do piłki plażowej.
Obiekty przy ul. Jana Łyska 21 „Gościniec Sportowy”
Pawilon sportowy przez cały 2018 rok świadczył usługi noclegowe - łącznie 6 573 udzielonych noclegów, w tym:
osoby prywatne - 989 noclegów, grupy zorganizowane – 5 584 oraz 19 obozów sportowych. Goście korzystający z
noclegów w „Gościńcu” to nie tylko Polacy, ale także goście z 33 państw całego świata takich jak: Ukraina, Czechy,
Niemcy, Turcja, Litwa, Słowacja, Grecja, Rumunia, Bułgaria, Węgry, Austria, Gruzja, Holandia, Indonezja, Armenia,
Rosja, Norwegia, Nepal, RPA, Mołdawia, Finlandia, Estonia, Tajlandia, Kanada, Hiszpania, Włochy, Chorwacja,
Belgia, Portugalia, Francja, Serbia, Łotwa, Białoruś. Wśród osób, którym udzielono noclegu znajdowały się osoby
przybywające do Cieszyna w ramach różnych imprez i festiwali, między innymi Kino na Granicy, Festiwal Teatralny
Bez Granic, Puck w Mieście, Interdiac, Cieszyński Fortuna Bieg, Mistrzostwa Polski Ratowników Medycznych. W
2018 roku udostępniono część budynku administracyjnego na działalność gastronomiczną, dzięki czemu goście mieli
możliwość skorzystania z wyżywienia.
Sala sportowa przy Al. Jana Łyska 21 cała często udostępniania stowarzyszeniom i klubom sportowym, szczególnie
tym, które realizują zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu w ramach umowy z Gminą Cieszyn. Na co
dzień treningi na sali prowadziło 7 stowarzyszeń i klubów sportowych, które łącznie przeprowadziły 1 108 godzin
zajęć. Z sali sportowej korzystały także 4 cieszyńskie szkoły, których uczniowie odbywali tam zajęcia wychowania
fizycznego.
Stadion przy Al. Jana Łyska 21 w okresie od wiosny do jesieni wykorzystywany był w głównej mierze przez
stowarzyszenia i kluby sportowe do prowadzenia treningów i rozgrywania meczów oraz turniejów, mniej liczną grupę
odbiorców stanowiły szkoły i osoby prywatne. W 2018 roku jak i w latach poprzednich zorganizowany został
Cieszyński Fortuna Bieg – masowy bieg publiczny.
Kilka pomieszczeń biurowych jest udostępniona cieszyńskim klubom i stowarzyszeniom na działalność statutową.
W okresach ferii zimowych i wakacji letnich sala sportowa oraz boisko służyły także uczestnikom obozów
organizowanych w „Gościńcu”.
• ilość osób korzystających z hali sportowej – około 70 000 w skali roku
• ilość obozów, kolonii, półkolonii: 15
• ilość turniejów: 15
• ilość osobo noclegów: 6 412, w tym 800 dla turystów zagranicznych
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W ramach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej przeprowadzono procedury związane z dofinansowaniem:
• 22 projektów;
• na łączną kwotę 118 575,13 zł.
Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej – realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez
cieszyńskie kluby sportowe w 2018 roku:
• wydatkowano kwotę 492 225,91 zł;
• przyznano 44 dotacje dla cieszyńskich klubów sportowych.
Na realizację zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym w 2018 roku:
• przeprowadzono procedury związane z dofinansowaniem 22 projektów;
• na łączną kwotę 173 123,95 zł.
W ramach realizacji zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
• przeprowadzono procedury związane z dofinansowaniem 11 projektów;
• na łączną kwotę 12 142,27 zł.

10.8.3.Turystyka
Informacja Turystyczna:
Miejskie Centrum Informacji - Rynek – Ratusz:
• prowadzone jest przez Urząd Miejski w Cieszynie i Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
"Olza"
• czynne: w sezonie 7 dni, poza sezonem 6 dni w tygodniu
• ruch turystyczny: 30875
• informacja udzielona telefonicznie: 409
Zamek Cieszyn:
Osoby odwiedzające Wzgórze Zamkowe i instytucję Zamek Cieszyn mogły skorzystać z usług Punktu Informacji
Turystycznej, czynnego w sezonie 7 dni, a poza sezonem 6 dni w tygodniu. W 2018 roku Punkt Informacji Turystycznej
odwiedziło 7718 osób (z czego 1237 z zagranicy).
Wieża Piastowska:
W 2018 roku sprzedano łącznie 43369 biletów (ulgowych, normalnych, rodzinnych, CKDR), uprawniających do
zwiedzania zabytków.
Zadanie zrealizowane przez Zamek Cieszyn
1) wystawy:
• „Obywatelki. Kobiety Śląska Cieszyńskiego dla Niepodległej” – liczba uczestników: 2200;
• „Gospodarze. Cieszyńscy przedsiębiorcy w pierwszych latach Niepodległej”– liczba uczestników ogółem:
2556;
2) spacery:
• 2 spacery Śladami kobiet zasłużonych dla Niepodległej – liczba uczestników ogółem: 55
• 2 Spacery Ornitologiczne po Wzgórzu Zamkowym z Henrykiem Linertem, współautorem książki "Ptaki
Cieszyna" – liczba uczestników: 43;
• 2 Spacery ornitologiczne z Henrykiem Linertem w ramach wydarzenia "Dizajn w przestrzeni publicznej"
– liczba uczestników ogółem: 55;
• 2 spacery pt.: "Przewodnik czeka..." – spacery po historycznych miejscach Cieszyna z przewodnikiem
PTTK – liczba uczestników: ogółem: 160;
• 1 spacer po Wzgórzu Zamkowym śladami Piastów cieszyńskich – liczba uczestników ogółem: 76;
3) inne:
• warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka – projektowanie gier planszowych związanych z
historią Piastów cieszyńskich – liczba uczestników ogółem: 28;
• „Dzień Ziemi" współorganizowany przez Fundację LAJA – liczba uczestników ogółem: 55;
• Odsłonięcie 2 lamp na uliczce Cieszyńskich Kobiet na Wzgórzu Zamkowym, poświęconych dwóm
wybitnym kobietom w historii naszego regionu - Dorocie Kłuszyńskiej i Marii Sojkowej – liczba
uczestników ogółem: 90;
• 11. Cieszyńska Noc Muzeów - goście brali udział w warsztatach z astronomicznych, zorganizowano
koncerty, warsztaty i spotkania z historią; kulminacyjnym wydarzeniem Nocy Muzeów była inscenizacja
intronizacji Przemysła I Noszaka – liczba uczestników ogółem: 1275;
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•
•
•
•
•

Noc Słowa 2018 – w Noc Świętojańską zaproszono mieszkańców oraz turystów na wydarzenie pod
hasłem: „słowo – chleb – miłość” oraz koncert – liczba uczestników ogółem: 300;
„Strachy na Zamku”, w którym uczestniczyły dzieci wraz z opiekunami – liczba uczestników ogółem:
380;
„My Wędrowcy – podzielmy się świętami, nacieszmy się nimi raz jeszcze” - rodzinne spotkanie ze
światłem, muzyką i obrazem – liczba uczestników ogółem: 100;
XVIII Skarby z Cieszyńskiej Trówły - święto lokalnej kultury i tradycji – liczba uczestników ogółem: ok.
1200;
Zaprojektuj Święta – coroczny projekt obejmujący warsztaty i ekspozycje na Zamku Cieszyn; w ramach
wydarzenia odbył się pokaz lulinarny, projektowania świątecznych opakowań, plecenia ozdób
świątecznych z wikliny, a także XII konkurs na cieszyńskie ciasteczka – liczba uczestników ogółem: 340.

W ramach realizacji zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa przeprowadzono procedury związane z
dofinansowaniem 11 projektów na łączną kwotę 12 142,27 zł.
Prowadzone były prace nad zwiększeniem turystycznej atrakcyjności oraz kreowaniem produktów turystycznych
miasta. W 2018 roku kontynuowano realizację projektów:
1) „Open Air Museum.Cieszyn.Český Tĕšín.”, którego celem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej w
oparciu o ofertę zbudowaną wokół fenomenu i dziedzictwa miasta podzielonego. Usytuowane na
zrewitalizowanym terenie wokół granicznej rzeki Olzy, z niebanalnymi meblami miejskimi, dostępem do
Internetu oraz zielenią stanowić będzie efektowną strefę pieszo-rowerową – ładny zakątek miasta atrakcyjny
zarówno dla mieszkańców jak i turystów;
2) „Kaj indzi inakszy u nas po naszymu – kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego” – podniesienie atrakcyjności
turystycznej zbudowanej wokół dziedzictwa cieszyńskiej kultury ludowej. Wspólne Centrum Folkloru Śląska
Cieszyńskiego będzie skupiało aktywnych twórców ludowych/rzemieślników i będzie przestrzenią do
prezentacji dziedzictwa kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego. 3 transgraniczne szlaki będą zachęcały do
aktywnego poznawania kultury ludowej. Aplikacja będzie zawierała również komplementarną ofertę
turystyczną Cieszyna i Czeskiego Cieszyna zachęcającą do pozostania dłużej w mieście;
3) „Český Tĕšín/Cieszyn INEurope”, którego celem jest stworzenie strategii obejmującej zagadnienia:
planowanie przestrzenne, współpraca instytucjonalna i usługi publiczne, współpraca w zakresie kulturowospołecznym, wspólna oferta i produkty turystyczne, wspólny marketing i będzie stanowiła wytyczne
współpracy transgranicznej obu miast;
4) Zakończono realizację projektu „Analiza możliwości przywrócenia tramwaju jako atrakcji turystycznej
Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”, którego rezultaty stały się punktem wyjścia do dyskusji na temat
przywrócenia połączenia tramwajowego w Cieszynie i Czeskim Cieszynie. Ostatecznie wybrano utworzenie
unikatowego produktu turystycznego. "Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki”
jest nowym polsko-czeskim projektem, który został rekomendowany do dofinansowania ze środków unijnych
jako projekt rezerwowy (w 2019 r.). Zakłada szereg działań (m.in. identyfikację wizualną szlaku, wizualizację
śladu tramwaju, upamiętnienie dawnych przystanków, ustawienie repliki tramwaju, opracowanie specjalnych
aplikacji i prezentacji, w tym gier z elementami AR, mappingu, oraz wydanie kompletu materiałów
promocyjnych, w tym tradycyjnych etc., oraz przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych okolic mostu
granicznego (w tym wybudowanie nowej informacji turystycznej wraz z salą multimedialną) a także na
historycznym szlaku tramwaju (ul. Głęboka, Rynek, Wyższa Brama etc.). Realizacja tego projektu będzie
miała znaczący wpływ na rozwój transgranicznej turystyki w obu miastach – zakłada zwiększenie ruchu
turystycznego o 3500 osób rocznie.

10.9.

Oświata

10.9.1.Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych placówkach oświatowych
Gminna baz oświatowa:
1) szkoły podstawowe na terenie Gminy Cieszyn:
• szkoły podstawowe publiczne:
• szkoły podstawowe niepubliczne:
1) Przedszkola na terenie Gminy Cieszyn:
• przedszkola publiczne:
• przedszkola niepubliczne:

7
4
12
9
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Liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych Gminy Cieszyn, w tym w placówkach niepublicznych
– stan na 30.09.2018 r. (dane na podstawie SIO).
Liczba uczniów w szkołach
Placówka oświatowa

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Szkoły publiczne
SP 1

480

21

SP 2

564

28

SP 3

525

25

SP 4

290

14

SP 5

264

14

SP 6

246

11

SP 7

164

10

Szkoły niepubliczne
KSP

166

10

SPTE

336

16

ASP

69

8

GTE

62

3

Razem:

3166

160

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

Liczba dzieci w przedszkolach
Placówka oświatowa

Przedszkola publiczne
P1

4

97

P2

4

78

P4

4

95

P7

2

47

P8

4

94

P9

2

49

P 16

5

121

P 17

2

49

P 18

2

50

P 19

2

46

P 20

5

125

P-le w SP 6

3

74

Razem w przedszkolach publ:

39

925

Przedszkola niepubliczne
To Tu

-

66

Przedszkole Katolickie

-

137

Jacek i Agatka

-

43

Jaś i Małgosia

-

77

Bajlandia

-

72
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Placówka oświatowa

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

PTE

-

93

Oxford

-

58

Słoneczna Kraina

-

7

Tęczowa Kraina

-

37

Razem niepubliczne:

-

590

Łącznie we wszystkich przedszkolach:

1515

10.9.2.Zatrudnienie w jednostkach oświatowych
Zatrudnienie w jednostkach oświatowych Gminy Cieszyn wg etatów na dzień 30.09.2018 r.
Placówka
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 7
Przedszkole nr 8
Przedszkole nr 9
Przedszkole nr 16
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 18
Przedszkole nr 19
Przedszkole nr 20
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5

liczba etatów
nauczyciele
obsługa
8,49
9
18,95
8,5
11,61
8
4,18
4,25
10,78
8
5,64
5,5
11,68
9,25
4,84
5
4,22
5
5,55
4,25
10,68
10,75
47,91
20,25
74,11
23,25
66,06
22,90
28,75
22,80
44,98
13,65

Szkoła Podstawowa nr 6
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Razem

31,8
17,94
1
409,17

15,50
24,44
16,99
237,28

razem
17,49
27,45
19,61
8,43
18,78
11,14
20,93
9,84
9,22
9,8
21,43
68,16
97,36
88,96
51,55
58,63
47,30
42,38
17,99
646,45

10.9.3. Żłobki miejskie
Na terenie Cieszyna w 2018 roku funkcjonowało 5 żłobków sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym:
1) dwa oddziały Żłobków Miejskich w Cieszynie:
• Oddział Nr 1 przy ul. Ks. Trzanowskiego 2,
• Oddział Nr 2 przy ul. Moniuszki 13,
2) trzy żłobki niepubliczne:
• Żłobek Integracyjny "Tup Tup" przy ul. Katowickiej 49,
• Żłobek Uniwersytecki "Tup Tup" przy ul. Paderewskiego 6,
• Niepubliczny Żłobek Anglojęzyczny The Oxford Kids przy ul. Sejmowej 9.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w ww. żłobkach:
1) łączna liczba miejsc wynosiła 335, w tym:
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• 250 miejsc w Żłobkach Miejskich,
• 85 miejsc w żłobkach niepublicznych,
2) łączna liczba dzieci objętych opieką wynosiła 284, w tym:
• 199 - w Żłobkach Miejskich,
• 85 - w żłobkach niepublicznych.
W przeciągu całego 2018 roku z usług Żłobków Miejskich skorzystało łącznie 360 dzieci.
Średni miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w Żłobkach Miejskich, bez kosztów wyżywienia wynosił ok.
900 zł.

10.10.

Rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość

Efektem działań prowadzonych w 2018 roku mających na względzie rozwój gospodarczy gminy były:
1) nabycie (w ramach działań prowadzonych przez Zespół Obsługi Inwestora) do zasobu gminnego
nieruchomości położonej przy ul. Katowickiej (stanowiącej działkę nr 140 w obrębie nr 69 w Cieszynie), która
łącznie z nieruchomością Gminy Cieszyn stanowi teren o pow. ok. 4 ha o jednolitym stanie prawnym pod
względem własności nieruchomości jak i jego przeznaczenia (teren przeznaczony dla zabudowy produkcyjnousługowej);
2) zorganizowanie, dniu 20 marca 2018 r., II edycji Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji; więło w nich
udział blisko 70 wystawców, którzy skierowali blisko 900 ofert pracy w stronę osób poszukujących nowych,
zawodowych wyzwań;
3) regularne zamieszczanie w Wiadomościach Ratuszowych i GZC oraz na stronach organizatorów i FB
informacji o dostępnej dla przedsiębiorców ofercie (szkoleniach, konkursach, przetargach);
4) zorganizowanie czterech edycji szkoleń z cyklu „ABC Przedsiębiorczości”, skierowanych do osób pragnących
założyć własne firmy; 60 uczestników skorzystało z bezpłatnych indywidualnych konsultacji z prowadzącymi;
5) zorganizowanie w marcu 2018 r. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości dla uczniów
cieszyńskich szkół warsztatów pt.: „W pogoni za marzeniami”, które poprowadziła grupa projektowa SOKKA;
uczniowie mieli okazję poznać swoje atuty i możliwości, co pomoże im w przyszłości przy wyborze zawodu
czy przejściu przez etapy rekrutacji do szkół, czy miejsc pracy; w 2 odsłonach warsztatu uczestniczyło około
80 uczniów;
6) zorganizowanie w listopadzie 2018 r., w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości licznych szkoleń i
warsztatów kierowanych do uczniów, studentów, menedżerów, nauczycieli, przedsiębiorców oraz tych, którzy
poszukują pracy czy planują założenie własnej firmy; efektem tych spotkań było: uzyskanie przez ich
uczestników wiedzy jak wykorzystać internet do rozwoju swojej firmy, poznanie narzędzi, dzięki którym
można ocenić obecność firmy w sieci oraz indywidualne konsultacje z doradcą Google Internetowe
Rewolucje; we wszystkich spotkaniach uczestniczyło około 255 osób;
7) realizacja geodezyjnego projektu unijnego pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie
wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”;
projekt zakończy się z końcem 2019 r.; efektem tych działań będzie usprawnienie obsługi klienta przez
zautomatyzowanie procesów administracyjnych, łatwego dostępu do zasobów mapowych oraz
zaawansowanych e-usług publicznych w dziedzinie geodezji i kartografii;
8) udzielenie 30 podmiotom gospodarczym zwolnień w podatku od nieruchomości w związku z nowymi
budynkami lub budowlami przeznaczonymi na działalność produkcyjną lub usługową, na łączną kwotę
1.521.398,00 zł;
9) prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
10) budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie,
11) prowadzenie banku danych o wolnych powierzchniach przemysłowych, składowych i administracyjnych oraz
terenach do zagospodarowania;
12) prowadzenie w Zamku Cieszyn punktu dystrybucji wsparcia w ramach projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w
województwie śląskim” w oparciu o umowę z Funduszem Górnośląskim; efektem tej umowy jest uzyskanie
przez przedsiębiorców możliwości dotacji dla szkoleń swoich pracowników; z tej możliwości skorzystało 122
przedsiębiorców;
13) zorganizowanie w ramach cyklu ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 4 edycji szkoleń skierowanych do osób
pragnących założyć własne firmy – firmy te zostaną objęte wsparciem w ramach Klubu Przedsiębiorcy;
łącznie w spotkaniach uczestniczyło 60 osób, z czego 10 założyło działalność gospodarcza; dodatkowo
pracownicy działu przedsiębiorczości konsultowali wnioski i biznesplany osób pragnących założyć swoją
firmę.
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Działania Instytucji Kultury Zamek Cieszyn wspierające rozwój przedsiębiorstw i administracji samorządowej –
organizowane były wystawy, spotkania i warsztaty, zarówno dla środowiska projektantów, przedsiębiorców, jak i
mieszkańców oraz turystów:
1) Dizajn + Urodziny Zamku – w ramach urodzin odbyły się: debaty, wykłady i warsztaty, koncert oraz
wycieczka po Śląsku Cieszyńskim; wizyta w Cieszynie partnerów projektu „HUMAN CITIES.
CHALLENGING THE CITY SCALE 2014-2018”, dofinansowanego z programu Kreatywna Europa – liczba
uczestników ogółem: ok. 150 uczestników; odbyła się również wystawa i międzynarodowy przegląd prac
dyplomowych młodych projektantów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier pt. Graduation Projects – liczba
uczestników ogółem: 354, ilość odwiedzających wystawę: ok. 2000; wystawę prezentowano także poza
Cieszynem, w Łodzi podczas Łódź Design Festival;
2) Konkurs Śląska Rzecz – w 2018 roku odbyła się 13. edycja regionalnego konkursu, doceniającego wysoką
jakość wzorniczą oraz funkcjonalne i innowacyjne wdrożenia produktów, projektów graficznych i usług;
zgłoszono 31 produktów, 15 projektów graficznych oraz 4 usługi; ostatecznie 30 projektów otrzymało
nominacje i zostało pokazanych na wystawie; oprócz Cieszyna wystawa pokazana została w 4 innych
miejscach: „Dobrotece” w Dobrodzieniu, w Galerii StrefArt w Tychach, w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu
oraz w Katowicach w czasie Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
3) Dizajn w przestrzeni publicznej – to stały cykl wydarzeń organizowanych przez Zamek Cieszyn; w roku
2018 cykl był poświęcony różnym aspektom podróżowania; zorganizowano wystawę – liczba uczestników
ogółem: ok. 2000, spotkanie dyskusyjne – liczba uczestników ogółem: ok 50 osób, wakacyjne minipodróże – 2
spacery ornitologiczne i 1 architektoniczny;
4) Spotkania:
• spotkanie warsztatowe z Petem Kercherem nt. dostępności w mieście – liczba uczestników ogółem: ok.20
osób;
• warsztaty myślenia projektowego dla uczniów zespołów szkół z Bytomia i Pawłowic – liczba uczestników
ogółem: ok. 60 osób;
• spotkanie pn. Innowacyjne rzemiosło – celem spotkania była wymiana doświadczeń osób, które działają
na styku tradycji i projektowania, nawiązanie relacji i zdiagnozowanie potrzeb projektantów oraz
rzemieślników, którzy chcą rozwijać swoje rzemiosło – liczba uczestników ogółem: 23 osoby;
5) Mała pracownia projektowania – warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat; 7 warsztatów – liczba uczestników
ogółem: ok. 90;
6) inne wystawy:
• „Kłębek wełny”, przygotowana przez słowackie Centrum Kultury Ludowej ÚĽUV – liczba
odwiedzających: ok. 1500;
• „Co siedzi w głowach projektantek?” – wystawa powstała na potrzeby Industriady – święta Szlaku
Zabytków Techniki Województwa Śląskiego i była prezentowana w 3 miejscach na Śląsku oraz w
Cieszynie – liczba odwiedzających: ok. 7000;
• Historia czeskiego dizajnu. Od kubizmu do XXI wieku – liczba odwiedzających: ok. 500.
W 2018 roku Zamek Cieszyn zrealizował także inne działania związane ze wspieraniem biznesu i przedsiębiorczości:
1) 8 spotkań Klubu Przedsiębiorcy – 162 uczestników;
2) 1 spotkanie informacyjno-doradcze „Biznes na pograniczu polsko – czeskim” – 70 uczestników;
3) 1 warsztat „Projektowanie usług w praktyce” – 10 uczestników;
4) 4 cykle ABC Przedsiębiorczości – 60 uczestników;10 nowych firm;
5) Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – 255 uczestników;
6) warsztaty dla uczniów pt. „W pogoni za marzeniami” w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości –
80 uczestników;
7) Letnia Szkoła Dizajnu. Robimy porządki – 14 uczestników;
8) 2 spotkania poświęcone założeniom „Uchwały krajobrazowej” w Cieszynie
9) Panel: „Mądry biznes, dobre projektowanie. To się opłaca!”, VIII Europejski Kongres Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w Katowicach;
10) Promocja firm podczas międzynarodowych targów designu „Meat Design 2018” w Ostrawie Zamek Cieszyn
oraz Śląski Klaster Dizajnu zorganizowali wspólne stoisko, na którym obecne były takie lokalne marki, jak:
Serfenta, Modelarnia Ceramiczna Kosak, WellDone, Z.P.H. PILCH czy Brokat;
11) konkurs „Przywróćmy witrynom oryginalność”;
12) konsultacje:
• Lokalny Punkt Informacji Funduszy Europejskich / Bielskie Centrum Przedsiębiorczości – 62 konsultacje;
• Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Mobilny Punkt Konsultacyjny;
• Punkt Obsługi Klienta projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP” – przyjęto 122 wnioski o dofinansowanie.
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Czynności administracyjne związane z działalnością gospodarczą i zezwoleniami na sprzedać alkoholu
Rodzaj sprawy

Liczba załatwionych
spraw

Działalność gospodarcza
Wpisanie lub zmiany Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
łącznie w tym:

1803

zakończenie działalności

145

założenie działalności

215

zmiany w wpisie działalności

934

zmiany z zakończeniem działalności

21

zmiany z zawieszeniem działalności

312

zmiany z wznowieniem działalności

176
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Wydanie zezwolenia stałego na sprzedaż alkoholu łącznie w tym :
sklepy
gastronomia

97
54
43

Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż alkoholu łącznie :
w tym :
A-piwo
B-wino
C-wódka

105

Ważne licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką

57

Udzielenie licencji

8

Zmiany licencji

14

Wyznaczenie miejsc do handlu poza placówkami handlowymi

7

10.11.

65
36
4

Bezpieczeństwo publiczne

Zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego na terenie Miasta Cieszyna dotyczące zadań
gminnych wykonywała Straż Miejska w Cieszynie.
Straż Miejska pracowała w trybie ciągłym – 7 dni w tygodniu i całodobowo.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r. wynosił 33 osoby (33 etaty), to jest o 4 etaty więcej w porównaniu z
zatrudnieniem na dzień 31.12.2017 r.
Działania podejmowane przez Straż Miejską w 2018 r.
Zdarzenie, czynności

Liczba zdarzeń

Partole
Patrole ogółem

1 398

w tym patrole piesze

514

w tym patrole zmotoryzowane

884

w tym patrole wspólne z Policją

0

w tym patrole wspólne z Miejską Policją Czeskiego Cieszyna

0

Interwencje
Interwencje ogółem

6 274
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Zdarzenie, czynności

Liczba zdarzeń

Ujawnione wykroczenia

2 999

Ujawnione przestępstwa

17

Niewłaściwe zachowania nieletnich

42
Zgłoszenia potrzeb interwencji

Zgłoszenia mieszkańców

3 860

Zgłoszenia operatora monitoringu

522

Zgłoszenie innych podmiotów i instytucji oraz własne SM

1 892

Zgłoszenia mieszkańców
Zgłoszenia zakłócania porządku publicznego

638

Zgłoszenia zakłóceń w ruchu drogowym

1 385

Zgłoszenia w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

477

Zagrożenia zdrowia i życia

187

Zagrożenia pożarowe

3

Zgłoszenia dot. awarii technicznych

90

Zgłoszenia dot. zwierząt, w tym bezdomnych, gospodarskich, dzikich

750

Zgłoszenia innych spraw

330
Czynności związane z kontrolą ruchu drogowego

Poszukiwania zaginionych pojazdów

0

Założenia blokad na pojazdy

667

Usunięcie pojazdów z drogi bez obecności właścicieli (art. 50a Prawa o ruchu dr.)
Usunięcie pojazdów z drogi przez ich właścicieli

2
24

Interwencje wobec nietrzeźwych
Dowóz do „izby wytrzeźwień”

166

Dowóz do policyjnej izby zatrzymań

0

Dowóz do miejsca zamieszkania

3
Działanie w przypadku zagrożeń

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego

54

Wezwanie Straży Pożarnej

45

Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy, itp.

32

Zabezpieczenie miejsca zagrożeń lub awarii (zwalone drzewa, elewacje budynków, naw. dróg)

370

Kontrole
Kontrole terenów otwartych i terenów zabudowanych ogółem

313

w tym kontrole sanitarno-porządkowych

89

Kontrole spalania w piecach grzewczych

61
Interwencje w sprawach socjalnych

Kontrole miejsc przebywania bezdomnych i interwencje w sprawach bezdomnych
w tym udzielenie pomocy doraźnej

497
66

w tym interwencje w sprawach wybryków

126

w tym interwencje w prawach spożywania alkoholu w miejscu publicznym
w tym interwencje porządkowe

14
292
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Zdarzenie, czynności

Liczba zdarzeń

Interwencje w sprawach zwierząt
Interwencje w sprawie bezpańskich psów

94

Interwencje w sprawie padniętych zwierząt

222

Interwencję w sprawie rannych lub chorych zwierząt

157

Przekazanie zwierząt lekarzowi weterynarii

91
Inne działania

Przekazanie zarządcom dróg informacji dot. poprawy organizacji ruchu

24

Przekazanie zarządcom dróg informacji dot. stanu dróg i urządzeń drogowych

88

Interwencje w zakresie zarządzania kryzysowego

0

Straż Miejska realizowała również:
• 38 przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, skierowanych głównie do dzieci młodzieży z cieszyńskich
szkół i przedszkoli;
• codzienne w dniach nauki szkolnej zabezpieczanie przejść dla pieszych położonych w pobliżu szkół: SP – 1,
SP – 4, SP – 6, SP – 3 oraz okazjonalne przy SP – 2 oraz SP – 7;
• codzienne w dniach nauki szkolnej (w godzinach dużych przerw) patrolowanie rejonów wokół gimnazjów i
szkół średnich pod kątem niewłaściwego zachowania młodzieży i eliminacji osób niepożądanych.
Monitoring wizyjny miasta:
• 26 punktów (19 kamer obrotowych, 7 nieruchomych);
• w 2018 r. do centrum monitoringu zostało przyłączonych osiem kamer obrotowych, zlokalizowanych na
budynkach: Przykopa 13, Al. Łyska 8, na słupie oświetleniowym przy rondzie 500–lecia Reformacji oraz przy
Dworcu Cieszyn (5 kamer);
• operatorzy monitoringu miejskiego w 2018 r. ujawnili 522 zdarzenia wymagające interwencji strażników
miejskich, Policji lub innych podmiotów;
• zabezpieczyli 88 nagrań dla potrzeb Policji lub innych podmiotów.
Interwencje Straży Miejskiej dotyczyły głównie egzekwowania prawa karnego (szczególnie prawa o wykroczeniach),
ustaw porządkowych (m. in. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, o bezpieczeństwie imprez
masowych), prawa miejscowego (o zakazie prowadzenia działalności handlowej w miejscach do tego nie
wyznaczonych, regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt).
Sankcje karne zastosowane przez Straż Miejską
Rodzaj sankcji lub działania

Liczba

Skutki postępowania w sprawach ujawnionych wykroczeń
Pouczenia

1 758

Mandaty karne

956

Skierowie wniosków o ukaranie do Sądu – Wydział Karny

214

Skierowie wniosków o ukaranie do Sądu – Wydział Rodzinny i Nieletnich

1

Wykonując ustawowe zadania Straż Miejska w Cieszynie współpracowała z wieloma podmiotami. Stałą współpracę
prowadzono z:
• Urzędem Miejskim w Cieszynie,
• Komendą Powiatową Policji w Cieszynie,
• Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,
• Cieszyńskim Pogotowiem Ratunkowym,
• Miejską Policją w Czeskim Cieszynie,
• Miejskim Zarządem Dróg.
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Natomiast okazjonalną (w zależności od potrzeb) z następującymi podmiotami:
• Strażą Graniczną,
• Urzędem Celnym, Urzędem Skarbowym,
• Starostwem Powiatowym,
• Powiatowym Inspektorem Weterynarii,
• Powiatowym Inspektor Sanitarny,
• Powiatowym Inspektor Nadzoru Budowlanego,
• Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej,
• Schroniskiem dla Zwierząt,
• Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury „Dom Narodowy”,
• Zakładem Gospodarki Komunalnej,
• szkołami,
• ZHP Hufcem Ziemi Cieszyńskiej,
• Radami Osiedlowymi Mieszkańców i innymi.

10.12.

Zarządzanie kryzysowe

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w 2018 roku podejmowało następujące działania:
1) informacyjno-ostrzegawcze:
• przesyłano komunikaty, ostrzeżenia i prognozy o warunkach meteorologicznych oraz aerosanitarnych.
Przesyłano ponadto, informacje o zanieczyszczeniu powietrza, powiadamiano o wystąpieniach wyłączeń i
awarii sieci wodociągowej, energetycznej, treningu syren alarmowych itp. - ok. 190 razy;
• redagowano stronę internetową www.cieszyn.pl/mczk;
• przez cały rok prowadzona była akcja informacyjna dotycząca postępowania w sytuacjach kryzysowych, a
także zapobiegania ich powstaniu m.in. poprzez umieszczanie informacji na stronie www.cieszyn.pl/mczk
oraz w „Wiadomościach Ratuszowych”;
• wydrukowano 500 szt. Vademecum - postępowania w sytuacjach zagrożeń oraz 135 szt. kalendarzy
informujących o zagrożeniach;
2) szkoleniowe – przeprowadzono szkolenia z:
• powszechnej samoobrony dla dyrektorów i pracowników placówek oświatowych;
• zasad postępowania oraz prawidłowej reakcji w przypadku wystąpienia wybranych zagrożeń w miejscu
pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Cieszynie;
• z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Urzędu Miejskiego w
Cieszynie;
• opracowano biuletyn informacyjny ”Charakterystyka zagrożeń występujących w bezpośrednim otoczeniu
miasta, osiedla, zakładu pracy” rozpropagowany w ramach szkoleń z powszechnej samoobrony w
zakładach pracy;
• brano udział w treningu Stałego Dyżuru WIOSNA 2018;
• brano udział w ćwiczeniach z zastępczej łączności kryzysowej w ramach Beskidzkiej Amatorskiej Sieci
Ratunkowej BASR;
3) kontrolne:
• dokonano kontroli realizacji zadań obrony cywilnej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z o.o.;
• dokonano przeglądu trzech budowli ochronnych, będących w administracji ZAPON
Sp. z o.o.;
• wraz z pracownikami WZC Sp. z o. o., dokonano przeglądu ok. 525 hydrantów na terenie Cieszyna;
4) planistyczne – opracowano i wprowadzono Instrukcję Funkcjonowania Magazynu Przeciwpowodziowego oraz
zaktualizowano Plan Obrony Cywilnej Miasta Cieszyna, których celem jest zapewnienie sprawnego działania
administracji oraz bezpieczeństwa mieszkańców sytuacjach kryzysowych;
5) pozostałe z zakresu obrony cywilnej:
• dokonywano niezbędnych remontów i pełniono nadzór nad systemem alarmowym miasta Cieszyna (14
syren);
• na terenie zakładu PPG Polifarb Cieszyn S.A. dokonano wymiany syreny służącej do alarmowania
mieszkańców;
• przeprowadzono remont systemu antenowego w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w
Cieszynie;
• w dniu 1 sierpnia 2018 r. przeprowadzono test syren alarmowych;
• nadzorowano gospodarkę materiałowo-sprzętową obrony cywilnej oraz pełniono nadzór nad utrzymaniem
bazy magazynowej w wyznaczonych zakładach pracy;
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6) pozostałe z zakresu zarządzania kryzysowego:
• monitorowano i zbierano dane dotyczące zagrożeń;
• podejmowano interwencje we współpracy ze służbami ratowniczymi;
• podejmowano działania w związku ze zgłoszeniami z numeru „112”;
• odbyło się jedno posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w związku
z wprowadzenie na terenie województwa śląskiego i miasta Krakowa pierwszego stopnia alarmowego
(stopień ALFA);
7) z zakresu finansowania działań jednostek ochrony przeciwpożarowej:
• utrzymywano ciągłą współpracę z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Cieszyna głównie w zakresie wypełnienia ustawowych zadań nałożonych na gminę, tj. ponoszenia na rzecz
jednostek OSP kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia, zapewnienia gotowości bojowej,
umundurowania, ubezpieczenia, okresowych badań lekarskich na kwotę 231.625,44 zł;
• przekazano
na
Fundusz
Wsparcia
Państwowej
Straży
Pożarnej
środki
finansowe
w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zakupu lekkiego samochodu
specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie;
8) z zakresu przyjmowania zawiadomień o zgromadzeniach – zarejestrowano 14 zgłoszeń o zgromadzeniach
dokonując stosownych ustaleń ze służbami porządkowymi i administratorami terenu, na którym odbywały się
zgromadzenia;
9) z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych – Komisja ds. analizy zagrożeń miejsc niebezpiecznych na
obszarach wodnych odbyła dwie wizje w terenie. Na kontrolowanych terenach wydano zalecenia usunięcia
nieprawidłowości;

10.13.

Kontrole wewnętrzne i audyt wewnętrzny

10.13.1.
Informacja o przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych przez Biuro Kontroli
UM w Cieszynie.
1.

2.
3.

4.

W 2018 r. prowadzono jedenaście kontroli problemowych, w tym:
1) przeprowadzono cztery kontrole problemowe (planowe) w jednostkach oświatowych Gminy Cieszyn
działających w formie jednostek budżetowych:
a) w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie, kontynuowano i zakończono rozpoczętą w grudniu 2017 r.
kontrolę - kontrolę prowadzono od 20.12.2017 r. do 16.02.2018 r.,
b) w Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie - kontrolę prowadzono od 21.02.2018 r. do 9.03.2018 r.,
c) w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie - kontrolę prowadzono od
26.03.2018 r. do 11.05.2018 r.,
d) w Szkole Podstawowej nr 6 w Cieszynie - kontrolę prowadzono od 25.04.2018 r. do 25.05.2018 r.
2) przeprowadzono pięć kontroli problemowych (planowych) w jednostkach Gminy Cieszyn działających w
formie jednostek budżetowych:
a) w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie - w okresie od 21.06.2018 r. do 10.08.2018 r.,
b) w Żłobkach Miejskich w Cieszynie - w okresie od 8.10.2018 r. do 31.10.2018 r.,
c) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie, - w okresie od 10.10.2018 r. do 7.12.2018 r.,
d) w Miejskim Zarządzie Dróg w Cieszynie - w okresie od 4.12.2018 r. do 31.12.2018 r. (kontrola kontynuowana
była do 18.01.2019 r.),
e) w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie - w okresie od 20.12.2018 r. do 31.12.2018 r. (kontrola kontynuowana
była do 10.01.2019 r.).
W 2018 r. przeprowadzono jedną kontrolę doraźną - w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” w
Cieszynie - w okresie od 21.08.2018 r. do 18.09.2018 r.
W pierwszym kwartale 2018 r. realizowano czynności pokontrolne w zakresie przeprowadzonych w okresie od
01.12.2017 r. do 29.12.2017 r. dwóch kontroli problemowych (planowych) w jednostkach oświatowych Gminy Cieszyn
działających w formie jednostek budżetowych:
1) w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Cieszynie,
2) w Szkole Podstawowej nr 7 w Cieszynie.
W ramach czynności kontrolnych w toku rozpatrywanej skargi, przeprowadzono weryfikację czynności
prowadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Cieszynie, w obszarze realizowania czynności
przeprowadzenia postępowania dla celów dokonania wpisu w księgach stanu cywilnego, na podstawie
orzeczenia wydanego w Szwecji, tj. innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej - w okresie od
20.02.2015 r. - 31.03.2015 r.
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10.13.2.

Informacja o audycie wewnętrznym

Zadania przeprowadzone w 2018 roku przez Audytora Wewnętrznego:
1. Zadanie zapewniające z elementami czynności doradczych zgodnie z Rocznym Planem Audytu Wewnętrznego
na 2018r. pn.: „Aktualizacja procedur kontroli zarządczej w zakresie opracowywania i realizacji
indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych w szkołach i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Cieszyn. ” W wyniku jw. zadania audytowego:
1) zaproponowano 28 rekomendacji usprawnień, które w całości zostały zatwierdzone do realizacji przez
Burmistrza Miasta Cieszyna,
2) wykonano 60 czynności doradczych do wykorzystania w toku lub po zakończeniu zadania audytowego.
Zadanie obejmowało 7 jednostek organizacyjnych Miasta Cieszyna - Centrum Usług Wspólnych w
Cieszynie, Przedszkole Nr- 2 Integracyjne, Przedszkole Nr- 16, Przedszkole Nr- 17, Szkołę Podstawową
Nr – 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołę Podstawową Nr – 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza
Korczaka, Szkołę Podstawową Nr – 5 z Oddziałami Integracyjnymi.
2. Zadanie zapewniające z elementami czynności doradczych zgodnie z Rocznym Planem Audytu Wewnętrznego
na 2018r. pn.: „Aktualizacja procedur kontroli zarządczej w jednostce budżetowej Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Cieszynie”. W wyniku jw. zadania audytowego zaproponowano 40 rekomendacji
usprawnień, które w całości zostały zatwierdzone do realizacji przez Burmistrza Miasta Cieszyna oraz
wykonano 54 czynności doradcze do wykorzystania w toku lub po zakończeniu zadania audytowego. Zadanie
obejmowało 1 jednostkę organizacyjną Miasta Cieszyna tj.: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie.
3. Poza Rocznym Planem Audytu Wewnętrznego wykonano 19 czynności doradczych w celu usprawnienia
funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie
lub w jednostkach organizacyjnych Miasta Cieszyna, które realizowane były:
1) na wniosek Burmistrza Miasta Cieszyna lub pracowników Urzędu Miejskiego w Cieszynie:
a) sporządzenie wyciągu z Planu Pracy NIK na 2018r. w zakresie tematyki kontroli jednostek samorządu
terytorialnego;
b) weryfikacja treści Regulaminu Organizacyjnego według zarządzenia Nr 0050.244.2018 z 18.04.2018
r. w odniesieniu do treści Regulaminu Organizacyjnego według zarządzenia Nr 0050.544.2014 z
21.07.2014 r.;
c) weryfikacja treści Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna Nr – 120.34.2018r. z dnia 20.06.2018r.
dot. egzekucji należności niepieniężnych;
d) weryfikacja treści kolejnych Zarządzeń Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie wprowadzenia
Centralnego Rejestru Umów od 2005r.;
e) analiza dodatkowych uprawnień kontrolnych Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna i Radnych
Rady Miejskiej Cieszyna wynikających ze zmiany ustawy Kodeks wyborczy oraz ustawy o
samorządzie gminnym od 01.01.2019r.;
f) weryfikacja treści zarządzenia – procedury w sprawie postępowania z pojazdami przejętymi na
własność Gminy Cieszyn na podstawie art.50a ustawy Prawo o ruchu drogowym;
g) weryfikacja treści Zarządzenia wewnętrznego Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie dot.
procedury w sprawie postępowania z pojazdami przejętymi na własność Gminy Cieszyn na podstawie
przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym;
h) weryfikacja treści zarządzenia Nr-120.39.2015r. z 14.12.2015r. w sprawie zasad ewidencji druków
ścisłego zarachowania i powołania stałej komisji ds. odbioru i brakowania druków ścisłego
zarachowania otrzymywanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
i) weryfikacja treści pytań podczas kontroli NIK w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w celu
zredagowania odpowiedzi przez Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności
Gospodarczej;
j) weryfikacja procedury wraz z załącznikami dot. powołania Komisji do spraw majątków spadkowych
Gminy Cieszyn;
2) na wniosek Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Cieszyna:
a) dla Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg - Weryfikacja podstaw prawnych dla powiadomienia
pracownika Miejskiego Zarządu Dróg dot. przyznania nagrody; Tryb przekazywania wiat
przystankowych w odniesieniu do regulacji zawartych w ustawie o publicznym transporcie
zbiorowym, weryfikacja treści projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna przekazanego w dniu
16.08.2018r. z Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania,
wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych
strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat;
b) dla Pani Dyrektor Przedszkola - Analiza treści Regulaminu Organizacyjnego Przedszkola Nr-2;
3) z własnej inicjatywy:
a) wykonanie propozycji zgłoszonej na Naradzie Kierownictwa w dniu 07.03.2018r. ad. sporządzenia
aktualizacji zarządzenia Nr 120.10.2015r. z 04.02.2015r. w sprawie tworzenia i rejestracji umów,
aneksów do umów oraz porozumień zawieranych przez Gminę Cieszyn;
Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2018 rok
111

b) weryfikacja treści Umowy Nr WF.032.29.2018r. z dnia 05.01.2018r. w sprawie refundacji kosztów
prowadzenia i obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej zawartej pomiędzy
Starostą Powiatu Cieszyńskiego a Dyrektorem Przedszkola Nr-17 w Cieszynie;
c) weryfikacja treści Porozumienia Nr ZO-24/10 z dnia 09.07.2010 r. zawartego pomiędzy Dyrektorem
Przedszkola Nr-17 a Dyrektorem Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Cieszynie;
d) analiza treści Porozumienia zawartego w dniu 09.07.2010r. pomiędzy Dyrektorem Przedszkola Nr – 2
– Integracyjnego w Cieszynie a Dyrektorem Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Cieszynie;
e) streszczenie głównych punktów szkolenia: Kontrola dotacji w siedzibie szkoły niesamorządowej.

10.14.

Zasoby ludzkie w jednostkach organizacyjnych Gminy Cieszyn

Ujęto stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia poszczególnych lat, w tym 2018 roku w osobach (nie etatach).
Zatrudnienie w miejskich jednostkach organizacyjnych w osobach.
Zatrudnienie na 31.12. (osoby)

Jednostka

2016

2017

2018

Szkoły Podstawowe

316

502

484

Gimnazja

171

0

0

Przedszkola

196

208

205

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

19

19

21

Centrum Usług Wspólnych

11

14

12

Żłobki Miejskie

51

57

59

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

61

66

59

Dom Spokojnej Starości

41

44

40

Urząd Miejski

161

165

168

Straż Miejska

29

29

35

104

108

103

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

17

18

17

Teatr

12

12

12

3

3

3

Zamek Cieszyn

21

22

21

Biblioteka Miejska

25

24

25

Książnica Cieszyńska

16

16

16

1254

1307

1280

Miejski Zarząd Dróg

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”

Razem

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06 – Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie
pracy.
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Załącznik Nr 1 do Raportu o stanie Gminy Cieszyn
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010 – 2020 za 2018 rok

Kierunek priorytetowy: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
CEL STRATEGICZNY I:
STWORZENIE WŁAŚCIWEJ, NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, SPOŁECZNEJ I USŁUGOWEJ
ZASPAKAJAJĄCEJ POTRZEBY MIESZKAŃCÓW
Cel
strategiczny/
l.p.

Cel
operacyjny/
zadanie

1

CEL I.1

2

I.1.1

Jednostka koordynująca

Nazwa

Opis działań

ORGANIZACJA SPRAWNEGO SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO
Wprowadzenie rozwiązań
odpowiadających na aktualne potrzeby w zakresie organizacji
ruchu drogowego na terenie
miasta

MZD

W 2018 roku wprowadzono nowe organizacje ruchu poprawiające
bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego:
· na ul. Feliksa Hajduka w obrębie węzła przesiadkowego,
· na ulicy gen. Władysława Sikorskiego zostało zastosowane nowe
oznakowanie poziome i pionowe.
Przystąpiono do opracowania projektów przebudowy ulic Kazimierza
Brodzińskiego i Adama Mickiewicza, których realizacja w znaczący
sposób poprawi organizację ruchu drogowego poprzez jego upłynnienie i
poprawę bezpieczeństwa.

3

I.1.2

Organizacja zintegrowanego
węzła przesiadkowego komunikacji pasażerskiej

ZP, SRM

Zadanie zostało zakończone w 2018 r.
W ramach przedsięwzięcia przebudowano i wyremontowano zabytkowy
budynek byłego dworca kolejowego, wyburzono budynek parterowy i w
jego miejsce wybudowano nowy budynek, w którym zlokalizowane zostały
wszystkie funkcje związane z obsługą podróżnych. Ponadto wybudowano
płytę i zadaszenie dworca autobusowego, a także zagospodarowano teren
wokół budynku urządzając parking dla osób korzystających z dworca.
Przebudowano zachodnią części ul. Hajduka (bezpośrednio przylegającą do
dworca), a także skrzyżowanie ul. Hajduka i ul. Bobreckiej (poprzez
budowę ronda) celem włączenia węzła przesiadkowego w istniejący układ
drogowy.
Nowy dworzec został udostępniony podróżnym oraz przewoźnikom w dniu
28 kwietnia 2018 r.
W ramach przedsięwzięcia wdrożony został również System dynamicznej
informacji pasażerskiej, którego celem zapewnienie informacji o rozkładach
jazdy (w przypadku autobusów komunikacji miejskiej w trybie on-line) na
tablicach informacyjnych zamontowanych na terenie węzła przesiadkowego,
za pomocą aplikacji „myBus” na telefony komórkowe, jak również poprzez
internet. System obejmował również wdrożenie biletu elektronicznego w
komunikacji miejskiej.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane środkami europejskimi w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie, poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz
efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Południowego.
Na realizację przedsięwzięcia Gmina Cieszyn uzyskała również pomoc
finansową z Powiatu Cieszyńskiego.
Łączne koszty zadania zamknęły się kwotą 16.748.527,30 zł, z czego
10.278.279,31 zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej oraz
1.282.473,55 zł z budżetu Powiatu Cieszyńskiego.

4

I.1.3

Przebudowa i rozbudowa
głównego układu drogowego

MZD

W roku 2018 realizowano zadania związane z przebudową dróg
powiatowych i gminnych.
W ramach zadania związanego z przebudową dróg powiatowych:
· wyłoniono wykonawcę „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2624 S wraz z
budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej na odcinku od ul.
Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie (termin realizacji zdania - 31
sierpnia 2019 roku);
· opracowano projekt budowlany przebudowy ul. Hażlaskiej na odcinku od
ul. Jabłonnej do ul. Św. Jerzego w Cieszynie;
· zlecono opracowanie projektu dotyczącego uporządkowania wód
deszczowych z pasa drogowego ul. Gen. Józefa Hallera w Cieszynie do
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istniejącego cieku – dopływu do rzeki Bobrówki.
W ramach zadania związanego z przebudową dróg gminnych:
· wyłoniono wykonawcę robót zadania transgranicznego pn.: Utwardzenie
terenu poprzez stworzenie ciągu pieszo-rowerowego wraz z remontem
koryta Młynówki Cieszyńskiej w związku z realizacją projektu „OPEN
AIR MUSEUM. CIESZYN. CESKY TESIN” (termin zakończenia
zadania - 30 kwietnia 2019 roku);
· zlecono opracowanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego
pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza jako
alternatywnej drogi wyłączonej z użytkowania ul. Błogockiej na odcinku
od ul. Aleja Jana Łyska do budynku wielorodzinnego Mickiewicza 8 w
Cieszynie;
· opracowano projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej nr 390011 S
ul. Brodzińskiego wraz z budową mostu nad rzeka Bobrówka w
Cieszynie. W dniu 27 grudnia 2018 roku został złożony wniosek do
Starostwa Powiatowego w Cieszynie o wydanie decyzji ZRID;
· wykonano koncepcję zagospodarowania terenu w rejonie węzła
komunikacyjnego ulic: Zamkowa – Michejdy – Dojazdowa
-Benedyktyńska - Czarny Chodnik z uwzględnieniem powiązań
komunikacyjnych z parkingami w Cieszynie.
Zrealizowano przebudowę drogi powiatowej, ulicę Katowickią na odc. o
długości 243 mb od skrzyżowania z ulicą Stawową do ulicy Moniuszki.
Zadanie zrealizowane przez Gminę Cieszyn wspólnie z Powiatem
Cieszyńskim.
W ramach dróg gminnych przebudowano ulicę Solną na odcinku o
długości 228,2 mb poprzez: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni,
ułożenie warstwy bitumicznej wiążącej i ścieralnej, ułożenie krawężnika
drogowego i przełożenie nawierzchni chodnika. Zadanie zrealizowane
przez Gminę Cieszyn wspólnie z Powiatem Cieszyńskim.
Przebudowano zatokę postojową dla autobusów komunikacji miejskiej
przy ulicy Morcinka poprzez wykonanie normatywnego peronu, chodnika
o powierzchni 187 m2 oraz ustawiono nową wiatę przystankową.
5

I.1.4

Organizacja i budowa miejsc
parkingowych, w tym parkingów
wielokondygnacyjnych, w
centrum miasta i na osiedlach

MZD

W roku 2018 wykonano remont parkingu przy Al. Łyska i ul. Przykopa,
poprzez uporządkowanie sposobu parkowania pojazdów, nawiązanie do
historycznej tradycji miejsca parkingu i zastosowanie materiałów
kamiennych do wykonania nawierzchni.
W ubiegłym roku Starostwo Powiatowe i Gmina Cieszyn przystąpiły do
opracowania koncepcji budowy hali sportowej wraz z parkingiem
wielopoziomowy na terenie byłego amfiteatru. Obecnie trwają prace nad
koncepcją.

6

I.1.5

Opracowanie procedur
kwalifikacji dróg do dróg
publicznych oraz dróg
wewnętrznych będących
własnością Gminy

MZD

Zadanie nie realizowane.

7

I.1.6

Budowa ścieżek rowerowych w
ramach każdej inwestycji drogowej (przebudowa lub budowa)

MZD

W ramach realizacji zadania „OPEN AIR MUZEUM, CIESZYN, CESKY
TRESIN” w Cieszynie na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Sportowej
zostanie wykonana ścieżka rowerowa.
W 2018 roku wykonano Koncepcję ciągu pieszo-rowerowego biegnącego
od Węzła przesiadkowego przy ul. Hajduka do ul. Benedyktyńskiej.
Projekt rozbudowy ul. Brodzińskiego przewiduje budowę ścieżki rowerowej
na całym odcinku opracowania z włączeniem do ścieżki rowerowej
biegnącej wzdłuż ul. Czarny Chodnik.
Projekt budowlany rozbudowy ul. Mickiewicza przewiduje budowę ścieżki
rowerowej na odcinku od ul. Kasztanowej do Al. Łyska.

8

I.1.7

9

CEL I.2

10

I.2.1

Współpraca z partnerami
zewnętrznymi na rzecz
zwiększenia dostępności
komunikacyjnej Cieszyna z
wykorzystaniem transportu
kolejowego i autobusowego

Burmistrz
Miasta

Ciągła współpraca z samorządami na rzecz przywrócenia połączeń
kolejowych Cieszyna z Goleszowem i Bielsko-Białą.
W wyniku prowadzonego lobbingu na rzecz rewitalizacji linii kolejowej nr
190, w zadaniu inwestycyjnym PKP PLK SA „Rewitalizacja linii
kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów-Bieniowiec-Skoczów-GoleszówCieszyn/Wisła Głębce” ujęta została rewitalizacja odcinka Cieszyn –
Goleszów. PKP PLK SA złożyły wniosek o dofinansowanie inwestycji
środkami RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

UTRZYMYWANIE WYSOKIEGO STANDARDU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Stosowanie planów wieloletnich
budowy i przebudowy dróg oraz
uzbrojenia (podziemnego i
nadziemnego) we współpracy z
gestorami sieci

MZD

Na etapie projektowania oraz późniejszej realizacji zadań inwestycyjnych
związanych z budową i przebudową dróg, na bieżąco dokonywane są
uzgodnienia z gestorami sieci podziemnego uzbrojenia terenu, w celu
umożliwienia zsynchronizowania prowadzonych robót budowlanych.
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11

I.2.2

Realizacja projektu
„Uporządkowanie gospodarki
ściekowej
w aglomeracji cieszyńskiej”

12

I.2.3

Opracowanie i realizacja
wieloletnich planów
inwestycyjnych w zakresie
przebudowy i budowy dróg
gminnych, powiatowych i
wewnętrznych z uwzględnieniem
budowy ścieżek rowerowych

ZP

MZD

Zadanie zostało zrealizowane w latach wcześniejszych.

W ramach realizacji zadania „OPEN AIR MUZEUM, CIESZYN, CESKY
TRESIN” w Cieszynie na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Sportowej
zostanie wykonana ścieżka rowerowa.
W prowadzonym zadaniu inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi gminnej
nr 390011 S ul. Brodzińskiego na odcinku 190 mb. wraz z budową mostu
nad rzeka Bobrówka w Cieszynie” przewidziano prowadzenie ścieżki
rowerowej na całym odcinku opracowania z jej włączeniem do ul. Czarny
Chodnik.
Projekt budowlany rozbudowy ul. Mickiewicza przewiduje budowę ścieżki
rowerowej na odcinku od ul. Kasztanowej do Al. Łyska.

13

I.2.4

Rozbudowa oświetlenia miejsc
publicznych i dróg znajdujących
się na terenie miasta

14

I.2.5

Organizacja właściwej
infrastruktury bezpieczeństwa
publicznego

15

CEL I.3
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I.3.1

MZD

SM

W ramach zadania pn. „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta
Cieszyn – etap I”, realizowanego z udziałem środków RPO WSL na lata
2014-2020, wyłoniono wykonawcę zadania. Zgodnie z umową zadanie ma
zostać zrealizowane do lipca 2019 r.
Rozbudowano monitoring wizyjny, zgodnie z opisem w pkt. II.5.1.

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Zapewnienie wysokiej jakości
powietrza atmosferycznego,
charakteryzującego się niskim
poziomem zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, niskim
natężeniem hałasu oraz promieniowania niejonizującego

ZP
OŚR
ZBM
EC

Likwidacja niskiej emisji w centrum Cieszyna
W 2018 r. kontynuowano działania dotyczące likwidacji niskiej emisji
poprzez uciepłownienie śródmieścia Cieszyna. Zakres ten podzielony jest na
4 etapy:
Etap I - uciepłownienie budynków: Błogocka 30B, 30C, Chrobrego 3,
Bielska 20, Przykopa 16.
Etap II - uciepłownienie budynków: Głęboka 18, 31, 33, 53, 48 i 56
Etap III - uciepłownienie budynków: Głęboka 10,32,36,40,47,60.
Etap IV - uciepłownienie budynków wspólnot mieszkaniowych: Olszaka
1,3, Sejmowa 1, Głęboka 26,45,49,57, Pl.Teatralny 19(Głęboka 38).
ETAP I:
Na podstawie opracowanych audytów energetycznych oraz dokumentacji
technicznej złożony został w maju 2017r. wniosek o dofinansowanie zadania
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020. W związku z bardzo opóźnioną decyzją o
dofinansowaniu zadania (umowę dofinansowania podpisano 9.10.2018 r.),
realizacja prac w 2018r. tj. przed sezonem grzewczym 2018/2019 nie była
możliwa. Prace będą zrealizowane przed senonem grzewczym 2019/2020.
ETAP II:
W 2018 r. przeprowadzony został przetarg na wykonanie robót
budowlanych, który zakończył się podpisaniem umowy z wykonawcą w
dniu 24 maja 2018r. Roboty rozpoczęły się na początku czerwca 2018r.
W maju 2018 r. złożony został wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW w
Katowicach na realizację tego etapu.
Z uwagi na niewykonanie przez Energetykę Cieszyńską sieci cieplnej w ul.
Głębokiej w 2018 r. (z uwagi na niewyłonienie wykonawcy w przetargu),
podjęto decyzję o przesunięciu terminu zakończenia robót instalacyjnych
c.o. i c.w.u. w budynkach do dnia 30.09.2019r. Wynikało to z konieczności
zapewnienia możliwości ogrzewania mieszkań w sezonie 2018-2019 w
dotychczasowy sposób.
W czasie oczekiwania na informację o podjętej decyzji dot. przyznania
pożyczki w 2018 r. wykonano prace dociepleniowe budynków, adaptacje
pomieszczeń na węzły cieplne oraz możliwe do wykonania fragmenty
instalacji c.o. i c.w.u. w poszczególnych budynkach (prace nie kolidujące z
utrzymaniem możliwości ogrzewania lokali w sezonie 2018-2019).
ETAP III :
W sierpniu 2018r. rozpoczęto prace związane z aktualizacją/opracowaniem
nowej dokumentacji projektowej, która będzie podstawą do ubiegania się w
2019 r. o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
ETAP IV: nie prowadzono działań.
Równolegle z pracami związanymi z ociepleniem budynków oraz budową
instalacji wewnętrznej, prowadzone były prace projektowe i budowlane
związane z rozbudową sieci cieplnej oraz budową przyłączy i węzłów
cieplnych w budynkach:
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- zakończono prace projektowe związane z budową sieci rozdzielczych i
przyłączy dla budynków przy ulicy Głębokiej oraz budynków objętych
etapem I,
- zakończono prace projektowych związanych z budową węzłów cieplnych
dla budynków objętych etapami I i II,
- prowadzono budowę węzłów cieplnych w budynkach objętych etapem II.
Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności
publicznej
W ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w miejskich
obiektach użyteczności publicznej” wykonano termomodernizację budynku
SP-4. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres zadania obejmował:
- remont elewacji podwórzowych południowo-zachodniej i południowowschodniej
- ocieplenie elewacji podwórzowej północno-zachodniej
- wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewn. i wewn.
- wymianę stolarki drzwiowej w ścianach podwórzowych
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją
- wymianę zewn. przewodów wentylacyjnych z kuchni
Zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO w wysokości
500 475,94 zł.
Pozostałe działania
W ramach ograniczania tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń ze źródeł
komunalnych, w 2018 r. przyznano 48 dotacji celowych na modernizację
systemów ogrzewania mieszkań i budynków mieszkalnych na łączną kwotę
w wysokości ponad 182 tys. zł, z czego ostatecznie zrealizowanych zostało
40 przedsięwzięć (a wartość dotacji wyniosła ok. 151 tys. zł). Ponadto
przeprowadzono nabór wniosków o udzielenie takich dotacji do inwestycji
planowanych do realizacji w 2019 r., w ramach którego wpłynęło 68
wniosków.
Zgodnie z zadaniami określonymi w „Programie ochrony powietrza dla
terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”, w
celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z palenisk
domowych, Straż Miejska w Cieszynie prowadziła stosowne kontrole
gospodarstw domowych. W 2018 r. ogółem podjęto działania sprawdzające
w przypadku 253 zgłoszeń, a po weryfikacji zasadności prowadzenia
interwencji przeprowadzono 57 kontroli w zakresie spalania odpadów i
paliw stałych w piecach (w ich wyniku nałożono 7 mandatów karnych oraz
w 2 przypadkach pobrano do badań próbki popiołu, przy czym wyniki badań
laboratoryjnych nie potwierdziły spalania odpadów).
W zakresie ograniczenia uciążliwego hałasu ze źródeł komunikacyjnych
oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza, istotny wpływ mają
działania, o których mowa w zadaniach I.1.2, I.1.3, I.1.4, I.2.3.
17

I.3.2

Zapewnienie wysokiej jakości
wód powierzchniowych
oraz ochrona jakości wód
podziemnych

ZP
OŚR
SM

Zakończono realizację 2 zadań w ramach programu inicjatyw lokalnych,
dzięki czemu 8 budynków mieszkalnych uzyskało możliwość podłączenia
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wspierano finansowo (w formie dotacji celowych z budżetu miasta)
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wykonujące
przyłącza kanalizacyjne (wraz z likwidacją osadników na nieczystości
ciekłe) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Działanie to jest
uzupełnieniem działań inwestycyjnych, obejmujących rozbudowę sieci
kanalizacji. W 2018 r. udzielono 8 dotacji celowych na łączną kwotę w
wysokości ponad 30,6 tys. zł, przy czym – z uwagi na wycofanie się
dotacjobiorców z realizacji inwestycji w ciągu roku – ostatecznie
zrealizowane zostały 3 przedsięwzięcia o łącznej kwocie dotacji wynoszącej
blisko 6,2 tys. zł. Ponadto przeprowadzono nabór wniosków dotyczący
inwestycji planowanych do realizacji w 2019 r. – ogółem przyjęto i
pozytywnie zweryfikowano 7 wniosków o przyznanie dotacji.
Straż Miejska (w części przypadków przy współudziale pracowników OŚR
lub na wniosek Wydziału OŚR) prowadziła systematyczne kontrole
sanitarno-porządkowe właścicieli nieruchomości m.in. pod kątem
wypełniania przez nich obowiązków w zakresie gospodarki wodnościekowej. Ogółem przeprowadzono łącznie 104 kontrole (obejmujące
zagadnienia związane z zarówno z gospodarką wodno-ściekową, jak i
gospodarowania odpadami komunalnymi), w wyniku których stwierdzono
50 wykroczeń (udzielono 13 pouczeń, nałożono 36 mandatów, 1 sprawę
skierowano do postępowania sądowego).
W 2018 r. wszczęto 2 postępowania administracyjne w sprawach
związanych z brakiem podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
pomimo istnienia takich możliwości technicznych – postępowania te
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zakończyły się wydaniem decyzji nakazujących właścicielom
nieruchomości wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. Ponadto w wyniku
prowadzonych czynności sprawdzających i kontrolnych, w 4 przypadkach (z
uwagi na stwierdzone naruszenie przepisów prawa budowlanego)
wystąpiono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu
podjęcia stosownych działań zgodnie z kompetencjami.
18

I.3.3

Ochrona i wzrost różnorodności
biologicznej i krajobrazowej oraz
zwiększenie lesistości i ilości
terenów zielonych

OŚR

Kontynuowano dotychczasowe działania w zakresie ochrony
bioróżnorodności, które obejmowały m.in.:
· założenie w okresie wiosennym zabezpieczeń wzdłuż ul. Wiślańskiej na
wysokości stawów wędkarskich, w celu ochrony płazów wędrujących w
okresie godowym;
· dokarmianie dziko żyjących ptaków w okresie zimowym (zakupiona
karma jest dystrybuowana do karmników ustawionych na terenach
zieleni miejskiej przez MZD oraz wybrane szkoły podstawowe);
· wykonano zabiegi pielęgnacyjne 11 drzew – pomników przyrody (koszt
wykonania zabiegów wynoszący 10 tys. zł w 80% został pokryty z
dotacji celowej z budżetu państwa).
Ochroną prawną – jako pomniki przyrody – objęto 5 okazałych drzew
rosnących na terenie miasta.
Rozpoczęto współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Śląskiego, który przystąpił do prac zmierzających do weryfikacji i
aktualizacji przebiegu granic, celu i przedmiotu ochrony oraz zasad
obowiązujących na obszarze chronionego krajobrazu „Cieszyńskie
Pogórze”.
Posadzono drzewa oraz krzewy na terenach zieleni miejskiej (parki, skwery,
zieleńce, zieleń przydrożna), przede wszystkim zastępując drzewa i krzewy
usunięte (z różnych przyczyn: obumarcie, zły stan zdrowotny, zagrożenie
bezpieczeństwa ludzi i mienia), uzupełniając istniejące zadrzewienia, a także
wprowadzając nasadzenia drzew i krzewów na nowo
zagospodarowywanych terenach (np. rejon dworca kolejowego i węzła
przesiadkowego; nowy odcinek ul. Hajduka; skrzyżowanie ulic: Bielskiej,
Korfantego i Hajduka).
Pod nadzorem Nadleśnictwa Ustroń prowadzono również typowe zabiegi z
zakresu gospodarki leśnej w obrębie lasu komunalnego, położonego w
rejonie ul. Harcerskiej (usunięcie wiatro- i śniegołomów, wycinka
obumarłych świerków).

19

I.3.4

Zwiększenie świadomości
ekologicznej mieszkańców

OŚR
ZC

W ramach edukacji ekologicznej zrealizowano następujące działania:
· konkurs „Cieszyn miastem kwiatów i zieleni” (kontynuacja);
· dofinansowano projekty edukacyjne realizowane przez organizacje
pozarządowe (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział
„Beskid Śląski” oraz Stowarzyszenie „Serfenta”);
· przeprowadzono akcję Sprzątanie Świata oraz „Sprzątanie Bobrówki”;
· prowadzono działania edukacyjne z zakresu ograniczenia niskiej emisji
oraz efektywności energetycznej – głównie w formie artykułów w
„Wiadomościach Ratuszowych”, dwa „pikniki ekologiczne” na Rynku (z
okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi oraz akcji Sprzątania Świata).
W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej gospodarki
odpadami komunalnymi m.in.:
· prowadzono stronę internetową poświęconą gospodarowaniu odpadami
(działania informacyjno-edukacyjne prowadzono również za
pośrednictwem aplikacji mobilnej „Wywozik”);
· przeprowadzono konkursy dla szkół podstawowych: zbiórki odpadów
typu zużyte baterie oraz kreatywnego wykorzystania odpadów i
surowców wtórnych („Eko-łańcuch” i „Eko-gwiazdka”);
· zorganizowano imprezę edukacyjną dla przedszkoli, połączoną z
konkursem na najładniejszy strój wykorzystujący surowce wtórne oraz z
przedstawieniem teatralnym poruszającym kwestie utrzymania czystości
i właściwego postępowania z odpadami;
· zorganizowano dla uczniów szkół podstawowych „piknik ekologiczny” z
okazji akcji Sprzątanie Świata, połączony z programem/przedstawieniem
edukacyjnym w zakresie właściwego gospodarowania odpadami;
· opracowano i wydano materiały edukacyjne dla przedszkolaków i
uczniów niższych klas szkół podstawowych;
· wydano i rozpowszechniono ulotki plakaty dotyczące zasad segregacji
odpadów, w tym zbierania odpadów biodegradowalnych.
Zamek Cieszyn po raz ósmy wziął udział w akcji „EkoWalentynki” –
„Kochamy recykling!”. Zużyte baterie i drobne elektroodpady zbierane były
na Zamku od 10 lutego do 22 kwietnia 2018 r. – „Dnia Ziemi”.

20

I.3.5

Ograniczenie zagrożeń
powodziowych dla terenów

OŚR

W zakresie ograniczenia zagrożeń powodziowych, m.in. działania w
zakresie regulacji i właściwego utrzymania koryt cieków wodnych
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zabudowanych
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CEL I.4
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I.4.1

prowadził przede wszystkim zarządca publicznych wód płynących –
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przedstawiciele służb
miejskich uczestniczyli m.in. w przeglądach cieków, prowadzonych przez
ww. podmioty, zgłaszając/wskazując miejsca i tereny szczególnie zagrożone
powodzią i wymagające interwencji.

REALIZACJA GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
Objęcie wszystkich
mieszkańców gminy
zorganizowaną zbiórką odpadów
komunalnych wraz z
zapewnieniem możliwości
selektywnego zbierania i
oddawania odpadów

OŚR

1. Zgodnie z zasadami obowiązującego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi (funkcjonującego od dnia 1 lipca 2013 r.), na terenie Cieszyna
odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz tzw.
niezamieszkałych odbierane są przez podmiot wyłoniony w postępowaniu
przetargowym. Odpady komunalne zbierane są selektywnie w następujący
sposób:
· w różnokolorowych workach (dot. głównie zabudowy jednorodzinnej) –
odbiór zapewnia podmiot odbierający odpady z nieruchomości,
· za pomocą „dzwonów” (dot. przede wszystkim terenów z intensywną
zabudową mieszkaniową wielolokalową) – odbiór zapewnia podmiot
odbierający odpady z nieruchomości,
· w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw.
PSZOK) przy ul. Motokrosowej – wybrane frakcje odpadów mogą
dostarczać mieszkańcy samodzielnie,
· w pojemnikach na zużyte baterie (ustawionych głównie w szkołach) –
odpady dostarczają mieszkańcy samodzielnie,
· w pojemnikach na przeterminowane leki (zlokalizowanych w aptekach) –
odpady dostarczają mieszkańcy samodzielnie,
· odpady niebezpieczne i wielkogabarytowe odbierane są bezpośrednio z
nieruchomości przez podmiot wyłoniony w przetargu w ramach tzw.
objazdowych zbiórek odpadów.
W ramach powyższego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
również zarządcy budynków wielolokalowych (w tym m.in. ZBM, POiZN
ZAPON, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe)
organizują i prowadzą segregację odpadów w zarządzanych budynkach
mieszkaniowych.
W 2018 r. zebrano łącznie ok. 13,55 tys. Mg odpadów komunalnych, co
oznacza wzrost w porównaniu do roku 2017 (w którym zebrano ok. 13,21
tys. Mg), w tym: ok. 7,72 tys. Mg odpadów zmieszanych (w 2017 r. – 7,45
tys. Mg), ok. 4,86 tys. Mg pozostałych odpadów zbieranych selektywnie np.
papieru, szkła, metalu, tworzyw sztuczne (w 2017 r. – ok. 5,0 tys. Mg) oraz
0,97 tys. Mg bioodpadów (odpady z pielęgnacji ogrodów i innych terenów
zielonych oraz odpady kuchenne; w 2017 r. – blisko 0,73 tys. Mg).
2. W 2018 r. funkcjonował system dotacji celowych – z budżetu miasta oraz
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach – na działania w zakresie likwidacji wyrobów
zawierających azbest, co ma na celu ograniczenie wprowadzania tego
rodzaju odpadu niebezpiecznego do środowiska. Udzielono 10 dotacji
celowych na likwidację wyrobów azbestowych na łączną kwotę w
wysokości ponad 13,5 tys. zł, z czego kwota w wysokości 12,0 tys. zł to
środki WFOŚiGW w Katowicach. Ponadto przeprowadzono nabór
wniosków na dofinansowanie inwestycji planowanych do realizacji w 2019
r. – w ramach tego naboru przyjęto i pozytywnie zweryfikowano 4 wnioski
o udzielenie dotacji.
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I.4.2

Ograniczenie ilości
składowanych odpadów
komunalnych,
w tym zwłaszcza odpadów
ulegających biodegradacji

OŚR

W aktualnym porządku prawnym zadanie jest realizowane w ramach
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2018 r. – w związku z
wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów – na terenie Cieszyna uruchomiono system
odrębnego gromadzenia i zbierania kolejnej frakcji odpadów, czyli odpadów
ulegających biodegradacji, w tym odpadów kuchennych. Odnotowano
wzrost masy odpadów tego rodzaju odbieranych w 2018 r. w porównaniu do
roku 2017 (i do lat poprzednich) – patrz pkt I.4.1. W 2018 r. osiągnięto
poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 31% (wymóg
ustawowy – nie więcej niż 40% w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r.). Ponadto Gmina Cieszyn osiągnęła zakładane w
przepisach poziomy recyklingu różnych frakcji odpadów (patrz pkt I.4.3), co
również oznacza ograniczenie masy odpadów kierowanych do składowania.

24

I.4.3

Uporządkowanie organizacji
systemu zbierania i transportu
odpadów, ze szczególnym
uwzględnieniem problemu
niekontrolowanego
wprowadzania odpadów
komunalnych
do środowiska

OŚR

Od 1 lipca 2013 r. system gospodarowania odpadami komunalnymi jest
wprowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.
W ramach systemu gmina odbiera od właścicieli nieruchomości (w
przypadku Cieszyna – zamieszkałych i tzw. niezamieszkałych) opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, z których pokrywa przede
wszystkim koszty związane z ich odbiorem i zagospodarowaniem przez
podmiot wyłoniony w drodze przetargu. Służby miejskie – Wydział
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego oraz Straż Miejska –
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prowadzą kontrolę (w zakresie swych uprawnień i kompetencji) realizacji
przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie gospodarki
odpadami.
Wymiernym efektem wdrożenia systemu gospodarki komunalnej jest
osiągnięcie przez Gminę Cieszyn w 2018 r. następujących wskaźników
(zgodnie z wymogami ustawowymi):
· poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości ok. 63% (wymóg
ustawowy – minimum 30%);
·

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych w wysokości 100% (wymóg ustawowy – minimum
50%);
poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w wysokości 31% (wymóg
ustawowy – nie więcej niż 40% w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r.
25

I.4.4

Zamknięcie i rekultywacja
istniejących na terenie miasta
składowisk odpadów
komunalnych oraz odpadów
obojętnych

OŚR

Zgodnie ze stosownymi, prawomocnymi zezwoleniami (decyzje Marszałka
Województwa Śląskiego) dwa składowiska odpadów komunalnych oraz
obojętnych zostały zamknięte i zrekultywowane:
· składowisko przy ul. Kościuszki – w 2011 r.,
· składowisko odpadów w Cieszynie Boguszowicach – w 2012 r.
W przypadku pozostałych dwóch składowisk zlokalizowanych na terenie
Cieszyna, prace rekultywacyjne zostaną zakończone w terminach
określonych w obowiązujących decyzjach Marszałka Województwa
Śląskiego:
· składowisko ziemi i gruzu przy ul. Frysztackiej – do 30 października
2024 r. (po zmianie pierwotnego terminu, wyznaczonego na dzień 30
listopada 2018 r.),
· składowisko osadów z oczyszczalni ścieków w Cieszynie Marklowicach
– do 30 listopada 2024 r.
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CEL I.5
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I.5.1

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM
Zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych (mieszkania
komunalne i socjalne), w tym
wspieranie budowy mieszkań na
wynajem

ZBM

W ciągu 2018 r. ilość lokali mieszkalnych w zasobach gminnych uległa
zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego roku i wynosiła na koniec 2018
r.: 1.388 lokali komunalnych, 445 lokali socjalnych. Z tzw. ruchu ludności
odzyskano łącznie 104 lokale, w tym 55 lokali komunalnych i 49 lokali
socjalnych.
ZBM prowadzi i aktualizuje okresowo listę osób oczekujących na
mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn. W ciągu 2018 r.
liczba osób oczekujących na przydział lokalu wzrosła o 21 rodzin i wynosiła
na koniec roku 234 rodziny, w tym na lokal komunalny 158 rodzin, a na
lokal socjalny 67 rodzin + 8 wychowanków Domu Dziecka.
Aktualnie średni czas oczekiwania na lokal mieszkalny w Cieszynie wynosi
od 2 – 6 lat i uzależniony jest od struktury rodziny i dostępności
odpowiednich mieszkań.
Głównym źródłem zaspokajania zapotrzebowania na mieszkania komunalne
i socjalne jest ich odzysk z tzw. ruchu ludności. W związku z
dopuszczeniem sprzedaży mieszkań w prawie całym zasobie
mieszkaniowym gminy, w kolejnych latach należy oczekiwać stopniowego
zmniejszenia się liczby odzyskiwanych lokali.
W 2018 roku dokonano przekwalifikowania 7 lokali komunalnych na
socjalne.

28

I.5.2

Aktualizacja Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta
Cieszyna w zakresie programu
dla terenów poprzemysłowych

29

I.5.3

Uzupełnianie uzbrojenia terenów
budownictwa mieszkaniowego w
ramach systemu lokalnych
inicjatyw

SRM

ZP

Zadanie zrealizowane w 2017 r.

W 2018 roku zrealizowano zadania pn.:
· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego.
W ramach zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Ø
200 i 160 mm o łącznej długości 82 m. Do wybudowanej sieci
kanalizacyjnej podłączone zostały cztery budynki mieszkalne w
zabudowie szeregowej. Realizacja rzeczowa zadania zakończyła się,
natomiast trwają procedury ustanowienia służebności przesyłu.
· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie przy ulicy Czytelni
Ludowej. W ramach zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji
sanitarnej Ø 200 i 160 mm o łącznej długości 203 m. Do wybudowanej
sieci kanalizacyjnej podłączyć się mogą cztery budynki mieszkalne oraz
dwie niezabudowane działki. Realizacja rzeczowa zadania zakończyła
się, natomiast do wykonania pozostało ustanowienie służebności
przesyłu.
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· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen.
W. Sikorskiego. W ramach zadania podłączone do sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej zostaną dwie niezabudowane nieruchomości oraz jedna z
budynkiem w trakcie budowy. W grudniu 2018 r. pozyskano
dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji.
· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej.
W ramach zadania podłączone do sieci zostaną trzy budynki mieszkalne
oraz dwa budynki mieszkalne w budowie. W 2018 r. pozyskano
dokumentację projektowo-kosztorysową zadania oraz uzyskano
pozwolenie na budowę.
· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej.
W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków
mieszkalnych oraz trzech niezabudowanych działek. W 2018 r.
pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Nie złożono
wniosku o pozwolenie na budowę z uwagi na brak zgody na wejście w
teren właścicieli jednej z nieruchomości na trasie zaprojektowanej sieci
kanalizacyjnej. W 2019 r. planuje się ponownie przeprowadzić
negocjacje z właścicielami ww. nieruchomości. W przypadku uzyskania
zgody na wejście w teren zadanie będzie kontynuowane w tradycyjny
sposób, a w przeciwnym przypadku rozważa się przeprowadzenie
procedury wywłaszczenia na czas realizacji inwestycji.
· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Frysztackiej.
W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków
mieszkalnych (jeden istniejący, drugi w budowie). Oczekuje się na
przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (po stronie
inicjatora). Inicjator w grudniu 2018 r. uzyskał pozwolenie na budowę.
Po przekazaniu dokumentacji, które planuje się na styczeń 2019 r.
nastąpi przeniesienie pozwolenia na budowę na Gminę Cieszyn,
a następnie zostanie przygotowane postępowanie przetargowe na
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Barteczka – działki
12/1 i 12/2 obr.13. W ramach zadania zmodernizowano metodą
bezwykopową kanał sanitarny z rur żeliwnych Ø 240 m długość 245,5 m
w rejonie ul. Skrzypka w Cieszynie, co umożliwi podłączenie się do
niego 5 budynków mieszkalnych (docelowo 20 budynków mieszkalnych.
Zadanie zostanie rozliczone po dopełnieniu przez Inicjatora warunków
umownych.
· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej.
W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci dwóch budynków
mieszkalnych. W 2018 r. pozyskano dokumentację projektowokosztorysową zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
Przeprowadzono jedno postępowanie przetargowe na wyłonienie
wykonawcy robót budowlanych, które zostało unieważnione.
Kierunek priorytetowy: KAPITAŁ SPOŁECZNY
CEL STRATEGICZNY II:
ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO ORAZ PODNOSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA
Cel
strategiczny/
l.p.
Nazwa
Cel operacyjny/

Jednostka koordynująca / part- Opis działań
nerzy

zadanie
1

CEL II.1

2

II.1.1

ZAPEWNIENIE OPTYMALNEJ BAZY LOKALOWEJ ORAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH
W SZKOŁACH MIEJSKICH
Kontynuacja remontów i
rozbudowy placówek
oświatowych na terenie miasta

CUW
ZP

W 2018 r. wydatkowano na remonty w przedszkolach publicznych
216.551,94 zł. Obejmowały one przede wszystkim remonty instalacji
elektrycznych, malowanie pomieszczeń, remonty płotów i chodników
ogrodowych oraz remonty podłóg i wiele innych.
Na działania inwestycyjne w przedszkolach przeznaczono kwotę
155.468,09 zł. Ze środków tych wykonano dokumentację techniczną
termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1, drenaż i osuszenie
fundamentów budynku Przedszkola nr 7 oraz plac parkingowy w
Przedszkolu nr 16.
Ponadto w szkołach podstawowych przeprowadzono bieżące remonty na
kwotę 357.205,85 zł, w ramach których zrealizowano następujące prace:
wymiana stolarki drzwiowej, adaptacja pomieszczeń biurowych na salę
lekcyjną remont korytarza, remont parkietu w sali lekcyjnej, na świetlicy i
na sali gimnastycznej, prace elektryczne i wymiana oświetlenia w klasach,
wymiana rury kanalizacyjnej na parkingu, wymiana pompy do centralnego
ogrzewania w SP3, remont magazynu żywności oraz posadzki w kuch w
SP3, wymiana nawierzchni na placu zabaw przy SP4, czyszczenie i
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konserwacja Orlika przy SP5, prace malarskie.
W ramach planowanej budowy sali gimnastycznej przy SP 7 w marcu
2018 r. na podstawie zezwolenia Starosty Cieszyńskiego dokonano wycinki
kolidującego z inwestycją drzewostanu. W październiku 2018 r. uzyskano
decyzję o pozwoleniu na budowę.
W ramach planowanego zadania przewidziano:
·

budowę sali gimnastycznej mieszczącej boisko do koszykówki
o wymiarach 28x15 m oraz mieszczącej niezbędne pomieszczenia
sanitarne (WC, natryski, umywalnie), magazynowe (na sprzęt
sportowy), komunikacyjne, szatniowe i inne niezbędne do właściwego
funkcjonowania budynku. Budynek sali gimnastycznej ma posiadać
własne niezależne wejście z terenu przyległego do szkoły oraz musi być
wewnętrznie skomunikowany z budynkiem szkoły,
· rozbudowę niezbędnych instalacji wewnętrznych,
·

wykonanie niezbędnych instalacji i urządzeń nagłośnienia i oświetlenia
do obsługi imprez (zajęć) sportowych i artystycznych,
· przebudowę (w zależności od potrzeb) kolidujących sieci uzbrojenia
terenu,
·

wykonanie komunikacji zewnętrznej (chodniki, miejsca postojowe)
wraz z ewentualnym nowym zjazdem z drogi publicznej.
W roku 2018 wykonana została termomodernizacja budynku szkoły SP4.
Zakres zadania obejmował: remont elewacji podwórzowych południowozachodniej i południowo-wschodniej, ocieplenie elewacji podwórzowej
północno-zachodniej, wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewn. i
wewn., wymianę stolarki drzwiowej w ścianach podwórzowych, docieplenie
stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę zewn. przewodów
wentylacyjnych z kuchni. Zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO
w wysokości 500 475,94 zł.
3

II.1.2

Podnoszenie standardu
technicznego i wyposażenia
placówek edukacyjnych

CUW

Na działania związane z podnoszeniem standardu technicznego i
wyposażenia placówek oświatowych przeznaczono w placówkach
przedszkolnych 185.918,44 zł z czego zakupiono wyposażenie i pomoce
dydaktyczne, w tym elementy placów zabaw, sprzęt komputerowy, system
rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu, wyposażenie kuchni oraz meble.
Analogicznie w szkołach podstawowych zakupiono tablice interaktywne,
zestawy komputerowe, wyposażono pracownie fizyczne, przyrodnicze,
pomoce dydaktyczne z matematyki, j. angielskiego, biologii chemii ,fizyki.
Dodatkowo wyposażono w szafki , stoliki, krzesełka itp. oraz budowa sieci
komputerowej w SP3 i montaż instalacji internetowej w SP7. Na
podniesienie standardu technicznego i wyposażenie placówek edukacyjnych
wydatkowano łącznie kwotę 806 397,99 zł.

4

II.1.3

Prowadzenie zajęć
przygotowujących młodzież do
życia
w warunkach globalizacji i
konkurencyjnego rynku pracy

CUW
ZC

W klasach gimnazjalnych oraz w klasach siódmych i ósmych SP
prowadzone były zajęcia w ramach przedmiotu Wiedza o społeczeństwie
obejmujące tematykę funkcjonowania finansów państwa, zmiany
gospodarcze oraz perspektywy dla wybranych zawodów. Młodzież bierze
udział w tzw. „Dniach otwartych” szkół ponadgimnazjalnych.
W marcu 2018 r. odbyły się Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji,
organizowane przez Miasto Cieszyn wraz z Powiatem Cieszyńskim, UŚ w
Katowicach, WSB w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w
Cieszynie, ZST w Cieszynie, OHP, PUP w Cieszynie, Zamkiem Cieszyn –
Klubem Przedsiębiorcy oraz Międzygminną Strefą Gospodarczą (działającą
do listopada 2018r.). W targach wzięli udział uczniowie oddziałów
gimnazjalnych.
W marcu 2018 roku zorganizowany został przez Zamek Cieszyn
Ogólnopolski, a w listopadzie Światowy Dzień Przedsiębiorczości, w
ramach którego przeprowadzone zostały m.in. warsztaty dla uczniów nt.
zakładania i prowadzenia firm.

5

II.1.4

Intensyfikacja nauczania
języków obcych w szkołach
miejskich

CUW

Intensyfikacja nauczania języków obcych- język angielski- w publicznych
placówkach oświatowych realizowana była we wszystkich oddziałach
przedszkolnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W szkołach
podstawowych i oddziałach gimnazjalnych młodzież uczy się języka
angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. W 2018 r. 3 szkoły
uczestniczyły w projektach edukacyjnych w ramach Programu Erasmus+.
Organizowane są zagraniczne wycieczki szkolne oraz konkursy językowe.
Nauczyciele języków obcych korzystają ze szkoleń i warsztatów
podnoszących ich kwalifikacje.
W ramach realizacji projektów unijnych pn. „Warto umieć więcej” i „Warto
umieć więcej 2” w sześciu szkołach podstawowych prowadzone są
dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w grupach dla uczniów
uzdolnionych i mających trudności w przyswajaniu języka obcego.

6

II.1.5

Rozwój klas sportowych w
szkołach podstawowych
i gimnazjach cieszyńskich

CUW

W szkołach podstawowych i obecnych oddziałach gimnazjalnych
funkcjonują klasy sportowe:
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·

SP2 – klasy IV, VI SP oraz III klasa oddziału gimnazjalnego siatkówka i koszykówka,

·
·

SP4 – klasy od IV do VIII pływanie,
SP5 – III klasa oddziału gimnazjalnego lekkoatletyka oraz piłka
nożna.

Zajęcia wychowania fizycznego są realizowane w wymiarze 10 godzin
tygodniowo, uczniowie biorą udział w licznych zawodach szkolnych,
powiatowych, wojewódzkich osiągając wysokie wyniki. Szkoły propagują
zdrowy styl życia wśród wszystkich uczniów, nie tylko z klas sportowych.
7

II.1.6

8

CEL II.2

9

II.2.1

Aktywne uczestnictwo w
działaniach na rzecz poszerzania
oferty edukacyjnej na szczeblu
ponadgimnazjalnym
i dostosowywania profili
nauczania do potrzeb rynku
pracy

CUW

Nie prowadzono żadnych działań w tym obszarze.

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
Wspieranie organizacji i
kreowania wydarzeń
kulturalnych podkreślających
rangę Cieszyna na arenie
ogólnopolskiej
i międzynarodowej

KT

W ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie
kultury i sztuki oraz w procedurze uproszczonej tzw. „małych grantów”
udzielono wsparcia finansowego dla 12 ofert na łączną kwotę 126.331,98 zł.
Z największych przedsięwzięć wymienić należy: XXVII Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva il canto”, Prowadzenie Muzeum
Drukarstwa w Cieszynie wraz ze Świętem Szlaku Zabytków Techniki
„Industriada”’, Wieczór Narodów z udziałem uczestników letniej Szkoły
Języka i Kultury Polskiej”, Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez granic”, Dzień Godności Osoby z
Niepełnosprawnością Intelektualną, Koncerty Wyższobramskie, 10.
W terminie 25.08 – 2.09. odbył się XXXI Międzynarodowy Studencki
Festiwal Folklorystyczny, w którym udział wzięło ok. 250 wykonawców z
Białorusi, Gruzji, Indii, Meksyku, Panamy, Serbii, i Polski. Była to trzecia
edycja z siedzibą w Cieszynie.
Zorganizowano wielowątkowe obchody setnej rocznicy odzyskania
niepodległości, w tym: wystawy (Książnica, Zamek, Muzeum Śląska
Cieszyńskiego), koncert z udziałem Reprezentacyjnego Artystycznego
Zespołu Wojska Polskiego w Teatrze im. A. Mickiewicza połączony z
wręczeniem nagrody w dziedzinie kultury i sztuki, wiec mieszkańców na
rynku połączony z widowiskiem artystyczno-historycznym „Sztandary
Niepodległości”, piknik artystyczny „W Cieszynie na Rynku” z udziałem
zespołów amatorskich polskiej i czeskiej części Ślaska Cieszyńskiego,
zrealizowano film „Pierwsi Niepodlegli” oraz 15 częściowy cykl filmowy o
sławnych cieszyńskich działaczach niepodległościowych.
Dodatkowo współorganizowano lub udzielono wsparcia finansowego na
takie wydarzenia jak: koncert „Karol Stryja in memoriam”, Festiwal
młodzieżowy Gotta Go, „Cieszyńska Noc Muzeów”, II Festiwal Organizacji
Pozarządowych „Cieszyński Przekładaniec”, koncerty edukacyjne dla
uczniów szkół podstawowych, koncerty charytatywne LO nr 1, LO nr 2,
ZSP im. Szybińskiego, „Wyśpiewajmy Marzenia” jubileusz ZSE-G,
Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół Podstawowych „SZKOLNA
ŁAWKA ARTYSTYCZNA”, Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im.
Józefa Świdra, cykl koncertów wakacyjnych „Lato z muzyką”, Cieszynalia
2018.
COK „Dom Narodowy” był organizatorem międzynarodowych imprez i
festiwali – Święto Trzech Braci, Międzynarodowa Dekada Muzyki
Organowej, Chóralnej i Kameralnej, Festiwal Filmowy Wakacyjne Kadry i
Dźwięki, Dni Kultury Chrześcijańskiej, Cieszyński Festiwal jazzowy, Zlot
fanów Ewy Farnej – Ewa Fest; współorganizował Przegląd Filmowy Kino
Na Granicy; realizował na zlecenie UŚ- LAG Festiwal oraz dla Browaru
Zamkowego Cieszyn – „Cieszyńską Jesień Piwną”.
Książnica Cieszyńska we współpracy z Muzeum Śląska Cieszyńskiego i
Zamkiem Cieszyn zrealizowała projekt – sfinansowany ze środków PW
„Niepodległa” – pt. „Cieszyn 1918. Powrót do Ziemi Obiecanej”, który
zorientowany był na udokumentowanie i prezentację wyjątkowego miejsca
Śląska Cieszyńskiego i samego Cieszyna w procesie odbudowy państwa
polskiego po okresie zaborów. W ramach projektu zrealizowano następujące
działania:
·

opracowano, wydano drukiem i publicznie zaprezentowano album
„Cieszyńscy żołnierze niepodległości”.
· Trzy skorelowane z sobą i wyposażone w katalogi wystawy poświęcone
powrotowi Śląska Cieszyńskiego w granice Polski w 1918 r.
Zorganizowano debatę dla młodzieży szkół średnich pt. “Ze współczesnych
problemów patriotyzmu”.
Biblioteka Miejska we współpracy z Biblioteką Miejską w Czeskim
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Cieszynie i kampanią Całe Czechy czytają dzieciom zorganizowała XI
Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą w dniach 4-8 czerwca 2018 r.
W ramach prowadzonych zdań Zamku Cieszyn:
· rok 2018 był ostatnim rokiem realizacji europejskiego programu
„Human Cities. Challenging the City Scale”, którego partnerem był
Zamek Cieszyn. Przez 4 lata Cieszyn był obecny w działaniach
wszystkich partnerów. W projekcie uczestniczyły instytucje, uczelnie i
organizacje z Belgradu, Bilbao, Brukseli, Grazu, Helsinek, Ljubljany,
Londynu, Mediolanu, Saint-Etienne i Tallina. Przedstawiciele
wymienionych miast gościli w Cieszynie podczas symbolicznych 13.
Urodzin Zamku, 26-28.01.2018.
·

przeprowadzony został konkurs - „Śląska Rzecz” o zasięgu
regionalnym. Wystawa pokonkursowa – edycja z 2018 roku – była
prezentowana oprócz Zamku, w Dobrotece w Dobrodzieniu, Galerii
StrefArt w Katowickiej Strefie Ekonomicznej S.A. Podstrefa Tyska,
Muzeum Górnośląskim w Bytomiu oraz w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach podczas VIII Europejskiego Kongresu
Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
· uczestniczył w Industriadzie, organizując wystawę „Co siedzi
w głowach projektantek?”, która była prezentowana w Starej Fabryce w
Muzeum Historycznym w Bielsku Białej, Kompleksie Sztygarka w
Chorzowie, Porcelanie Śląskiej w Katowicach. Kontynuował współpracę
z zarządcą Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego –
Wydziałem Kultury Urzędu Marszałkowskiego przy wydaniu kolejnej
edycji wydawnictwa „Młodzi Odkrywcy na Szlaku” (nakład 10 000
egzemplarzy).
·

promował wystawy: „Graduation Projects” gościła na Łódź Design
Festival, a „Let’s bee friends, czyli zaprzyjaźnij się z pszczołami” była
prezentowana w Muzeum dla Dzieci w Państwowym Muzeum
Etnograficznym w Warszawie. Zamek uczestniczył także w targach
designu Meat Design 2018 w Ostrawie.
· Zamek był partnerem 10. Edycji międzynarodowego konkursu „Kręgi
na wodzie 2018”, a przedstawiciele instytucji byli jurorami: w konkursie
IAM na koncepcję wystawy w p polskim podczas London Design
Biennale 2018, konkursie ELLE Decoration „Młodzi na Start”.
Ponadto w 2018 roku SP nr 5 kontynuowała współpracę międzynarodową z
Portugalią, Turcją, Hiszpanią, Włochami, Rumunią, w ramach Programu
Erasmus+ KA 2, projekt dot. wymiany doświadczeń edukacyjnych w pracy
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w poszczególnych
krajach, tytuł projektu - Silence of Our Unique Noise Dynamics,
przedstawiciele w/w krajów gościli w Cieszynie w październiku 2018.
SP 3 Erasmus+ uczestniczyła w wymianie uczniów ze szkołami w Słowenii,
Estonii, we Włoszech; ponadto współpraca międzyszkolna ze Słowacją,
Węgrami Czechami.
SP 2 Erasmus+ uczestniczyła w wymianie uczniów ze szkołami w Turcji,
Hiszpanii, Portugalii.
10

II.2.2

Rozbudowa i modernizacja sieci
placówek kulturalnych

KT

W 2018 r. prowadzone były następujące prace modernizacyjnne:

ZP

·

COK „Dom Narodowy”. Budynek został zmodernizowany ze środków
unijnych w ramach projektu „Kaj indzi inakszy u nas po naszymu.
Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego”. Remont sali widowiskowej
odbył się natomiast ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Przedmiotem inwestycji było dostosowanie pomieszczeń
budynku Domu Narodowego do korzystania przez osoby
niepełnosprawne, poruszające się na wózku inwalidzkim, remont
obiektu, modernizacja instalacji elektrycznej oraz wykonanie nowej
wentylacji mechanicznej pomieszczeń. W tym celu, w istniejącej pustce
znajdującej się przy zabytkowej klatce schodowej, została zamontowana
winda o wymiarach kabiny 110 x 140 cm, która pozwala na pokonanie
wszystkich kondygnacji Domu Narodowego. Pomieszczenia sanitarne
znajdujące się przy pustce zostały przebudowane. Po przebudowie
powstały sanitariaty dla mężczyzn, kobiet oraz osób niepełnosprawnych
na każdym piętrze. Dodatkowo na parterze przy windzie powstała
recepcja. Zostało wykonane malowanie wszystkich pomieszczeń.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Interrreg VA i Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1.645.613,63 zł.
· Teatr im. A. Mickiewicza – zakończony i rozliczony I etap zadania pn.
„Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej w budynku Teatru
w Cieszynie”. W ramach zadania poddano konserwacji 8 szt. okien.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury
w wysokości 48.918 zł.
·

Książnica Cieszyńska - realizowano prace nad dokumentacją projektową
zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji oświetlenia oraz
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instalacji klimatyzacyjnej w siedzibie Książnicy.
·

Zamek Cieszyn - gruntowny remont schodów wiodących z parkingu
przy Dojazdowej na Uliczkę Cieszyńskich Kobiet oraz remont toalet
zewnętrznych, zlokalizowanych w budynku administracyjnym. Toalety
te służą większym, zorganizowanym grupom odwiedzającym Wzgórze
Zamkowe.
W stulecie obchodów Niepodległości zlecono wykonanie dwóch nowych
lamp na Uliczce Cieszyńskich Kobiet – są poświęcone Dorocie
Kłuszyńskiej oraz Marii Sojkowej, członkiniom Rady Narodowej Księstwa
Cieszyńskiego. Przy okazji zostały również naprawione dwie inne,
uszkodzone lampy.
W 2018 r. - uzyskano dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Muzeum
Drukarstwa” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. W lipcu 2018 r. w
wyniku drugiego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę
robót w formule zaprojektuj i wybuduj. W listopadzie 2018 r. wykonawca
złożył wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. W ramach zadania
przewiduje się: przebudowę budynku muzeum wraz z dostosowaniem
obiektu do osób niepełnosprawnych i przepisów p.poż., zmianę sposobu
użytkowania I piętra budynku na funkcję muzealną, wymianę (remont)
instalacji wewnętrznych, rozbudowę budynku od strony ul. Stromej.
11

II.2.3

Aktywniejsze wykorzystanie
współpracy z miastami
partnerskimi do organizacji
nowych imprez kulturalnych o
zasięgu międzynarodowym

KT
COK
BM

W 2018 r. w ramach współpracy COK „Dom Narodowy” wraz z Czeskim
Cieszynem zorganizował i przeprowadził największe imprezy w mieście:
Pogrzeb Basów, Święto Trzech Braci, XXIX Dekada Muzyki Organowej,
Chóralnej i Kameralnej, Ewa Fest, 45 Cieszyński Festiwal Jazzowy.
Ponadto zorganizowana została w ramach kontynuacji wymiana kulturalna z
Puckiem: „Puck w Cieszynie”, „Cieszyn w Pucku” z udziałem orkiestry
dętej „Cieszynianka” oraz zespołu „Demontaż”, Dodatkowo na terenie
Cieszyna zorganizowana została wystawa artystów puckich.
W ramach zadań prowadzonych przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie
zrealizowane zostały:
·

XI Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą pn. „UFO nad
biblioteką” we współpracy z Biblioteką Miejską w Czeskim Cieszynie i
czeską Fundacją „Cele Česko čte dětem” z siedzibą w Czeskim
Cieszynie;
· projekt „Emocje bez granic/Emoce bez hranic” w partnerstwie z czeską
Fundacją „Cele Česko čte dětem” z siedzibą w Czeskim Cieszynie.
Projekt obejmował: wydanie wspólnej publikacji, cykl warsztatów
biblioterapeutycznych po obu stronach Olzy i promocję książki w
Czeskim Cieszynie z udziałem dzieci z Polski i Czech. Projekt był
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w
ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński –
Těšínské Slezsko i budżetu państwa. Kwota dofinansowania: 63 392,25
– strona polska (BM).
12

II.2.4

Udział w tworzeniu
wydawnictw, filmów,
programów TV, dokumentujących oraz
promujących oryginalność
i wielokulturowość Cieszyna

KT
COK

·

Realizacja i emisja telewizyjna (TVP1, Polonia) widowiska „Sztandary
Niepodległości” w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości
(KT)
· Realizacja i emisja filmu „Pierwsi Niepodlegli” (KT)
·

COK – wydane zostało portfolio dokumentujące imprezy kulturalne w
ramach projektu CieszyńskieGO! – publikacja w Internecie.
· Książnica Cieszyńska przeprowadzała kwerendy i udostępniała
znajdujące się w jej posiadaniu źródła historyczne (druki i rękopisy) na
potrzeby filmów biograficznych oraz pełnometrażowego filmu
dokumentalnego z cyklu „Pierwsi Niepodlegli” (realizacja: Festiwal
Niepodległości w Tarnowie). Ponadto w ramach projektu „Cieszyn 1918.
Powrót do Ziemi Obiecanej” Książnica przygotowała i opublikowała
album „Cieszyńscy Żołnierze Niepodległości”, a we współpracy z
partnerami (Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Zamek Cieszyn)
doprowadziła do wydania trzech katalogów wystaw poświęconych
powrotowi Śląska Cieszyńskiego w granice Polski w 1918 r.
·

13

CEL II.3
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II.3.1

Zamek Cieszyn - uczestniczył w projekcie „3D Heritage”, realizowanym
przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA oraz
Uniwersytet Żyliński, którego celem była m.in. digitalizacja 3D
wybranych, historycznych obiektów pogranicza polsko-słowackiego.
Zdigitalizowane zostały m.in. Rotunda i Wieża Piastowska.
Jako partner projektu „Human Cities. Challenging the City Scale”
uczestniczył w przygotowaniu dwóch wydawnictw książkowych.
Zostały w nich opisane doświadczenia i działania poszczególnych miast,
w tym Cieszyna.

KREOWANIE DOBRYCH WARUNKÓW DLA WYPOCZYNKU I REKREACJI
Tworzenie, urządzanie oraz

MZD

W 2018 roku zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego trzy projekty
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rewitalizacja miejsc służących
aktywnemu wypoczynkowi i
rekreacji na terenie miasta

pn.:
·

„Cieszyn – kwitnące miasto”, czyli łąka w mieście zrealizowana na
części działek nr 3/1 i 2 obr. 61 w parku Pod Wałką, w pobliżu Mostu
Sportowego. Powierzchnia łąki kwiatowej stanowi 850 m². Na terenie
tym zamontowana została tablica informacyjna oraz hotel dla owadów.
Koszt zadania wyniósł 29 700 zł.
· „Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej)”, w ramach której na terenie
przy SP 6 zamontowane zostały przyrządy do ćwiczeń, ławka z
oparciem, koszt na śmieci, tablica informacyjna i stojak rowerowy.
Koszt zadania wyniósł 50.000 zł.
·

15

II.3.2

Wspieranie działań na rzecz
aktywnego i zdrowego stylu życia

WS
COK

„Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami
Integracyjnymi w Cieszynie”, w ramach którego zamontowane zostały:
wyciąg linowy, zestaw zabawowy metalowy „tarifa”, urządzenie
linearne „piramida”, huśtwaka podwójna, metalowa, karuzela, zabawka
na sprężynie „żyrafa”, ławki metalowo-drewniane, kosz na śmeici,
stojak rowerowy oraz bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa. Koszt
zadania wyniósł 99.992,85 zł.

W 2018 roku prowadzono szereg działań mających na celu aktywizację
ruchową oraz propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Do działań
tych należy zaliczyć:
1. Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych takich jak na przykład.:
· 10. Cieszyński FORTUNA Bieg,
·
·

Mistrzostwa Cieszyna w Badmintonie,
III Otwarte Mistrzostwa Śląska w Siatkówce Plażowej,

·
·

XVIII Mistrzostwa Polski w Armwrestlingu 2018,
Biało-Czerwony Bieg III Cieszyńska Godzinówka.

2. Prowadzenie strony internetowej www.sport.cieszyn.pl, poświęconej
wyłącznie tematyce sportowej, z naciskiem na sport lokalny, w której
zamieszczane są między innymi informacje na temat działających
klubów sportowych, sportowców, nadchodzących wydarzeń sportowych
jak i relacje z tych, które już się odbyły.
3. Koordynowanie działań mających na celu wsparcie uzdolnionych
cieszyńskich zawodników zmierzających do przyznania stypendiów
sportowych przez Burmistrza Miasta Cieszyna za wysokie wyniki
sportowe oraz nagród i wyróżnień Miasta Cieszyna dla zawodników i
trenerów mieszkających na terenie Gminy Cieszyn za wysokie
osiągnięcia sportowe.
4. Wspieranie i promocja działań lokalnych o tematyce sportowej
podejmowanych przez inne podmioty.
Powyższe działania, ich różnorodność, zasięg, celowość, umożliwiły
dotarcie do różnych lokalnych grup społecznych, a tym samym niewątpliwie
przyczyniły się do promocji aktywnego i zdrowego stylu życia,
nastawionego na aktywność fizyczną społeczeństwa Naszego Miasta.
Ponadto COK „Dom Narodowy” wspierał także działania na rzecz
aktywnego i zdrowego stylu życia organizując spotkania dla mieszkańców:
Fit Joga, Rusz się Seniorze, a także różnorodne zajęcia taneczne.
16

II.3.3

Organizacja miejsc przyjaznych
dla posiadaczy zwierząt

MZD
BM

W roku 2018 w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano projekt „Psi
raj – wybieg dla psów na os. Podgórze w Cieszynie”. Na terenie działki nr
5/7 w obrębie nr 48 położonej przy ul. Morcinka w Cieszynie powstał
ogrodzony wybieg, a na jego terenie zamontowano równoważnię, słupki do
slalomu, dwie kłody drewniane oraz 2 szt. ławki, kosz na śmieci, kosz na
psie odchody i tablicę z regulaminem. Powierzchnia wybiegu stanowi 250
m². Koszt zadania wyniósł 24 403,20 zł.
W ramach książki – bookcrossing i miski z wodą dla psów Biblioteka
Miejska w okresie letnim zorganizowała sieć czytelni letnich przed siedzibą
Centrali i placówek filialnych, wyposażonych w prasę, które zaopatrzone
zostały w miski z wodą.
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CEL II.4

ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W MIEŚCIE CIESZYNIE
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II.4.1

Wspieranie przez miasto
podmiotów realizujących
zadania
na rzecz kultury fizycznej i
sportu

WS

W ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie
kultury fizycznej i sportu oraz turystyki Gmina Cieszyn wspiera działalność
stowarzyszeń działających w tych obszarach. W 2018 roku wykorzystano
środki na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w kwocie
118.575,13 zł i turystycznych w kwocie 12.142,27 zł oraz na prowadzenie
zajęć sportowo – rekreacyjnych w kwocie 492.225,91 zł. Przekazano
również stowarzyszeniom 173.123,95 zł na organizację cyklicznych zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach działań
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

19

II.4.2

Tworzenie i modernizacja
infrastruktury sportowo
– rekreacyjnej na terenie miasta

ZP

W ramach planowanej budowy sali gimnastycznej przy SP 7 w marcu
2018 r. na podstawie zezwolenia Starosty Cieszyńskiego dokonano wycinki
kolidującego z inwestycją drzewostanu. W październiku 2018 r. uzyskano
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decyzję o pozwoleniu na budowę. Planowana inwestycja obejmuje:
· budowę sali gimnastycznej mieszczącej boisko do koszykówki
o wymiarach 28x15 m oraz mieszczącej niezbędne pomieszczenia
sanitarne (WC, natryski, umywalnie), magazynowe (na sprzęt
sportowy), komunikacyjne, szatniowe i inne niezbędne do właściwego
funkcjonowania budynku. Budynek sali gimnastycznej ma posiadać
własne niezależne wejście z terenu przyległego do szkoły oraz musi być
wewnętrznie skomunikowany z budynkiem szkoły,
· rozbudowę niezbędnych instalacji wewnętrznych,
· wykonanie niezbędnych instalacji i urządzeń nagłośnienia i oświetlenia
do obsługi imprez (zajęć) sportowych i artystycznych,
· przebudowę (w zależności od potrzeb) kolidujących sieci uzbrojenia
terenu,
· wykonanie komunikacji zewnętrznej (chodniki, miejsca postojowe) wraz
z ewentualnym nowym zjazdem z drogi publicznej.
W ramach planowanej modernizacji stadionu miejskiego przy al. J. Łyska w
2018 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także decyzję o zezwoleniu na
wycinkę drzew i krzewów. Złożono wniosek o zmianę posiadanego
pozwolenia na budowę (tj. dostosowania go V kategorii lekkoatletycznej).
W grudniu 2018 r. otrzymano z Ministerstwa Sportu decyzję o możliwości
dofinansowaniu inwestycji w kwocie nieprzekraczającej 2 mln zł.
W ramach zadania przewiduje się przebudowę stadionu do V kategorii
lekkoatletycznej z czterema torami na okólnej oraz sześcioma na prostej,
wykonanie trybun na ok. 800 osób, budowę magazynu na sprzęt
lekkoatletyczny, budynku sanitarnego oraz wykonanie nawadniania murawy
boiska.
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II.4.3

Upowszechnianie sportu i
rekreacji wśród dzieci i
młodzieży

WS

Działania obejmowały upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i
młodzieży poprzez organizację takich wydarzeń jak.:
· cykl zawodów sportowych w ramach kalendarza imprez Szkolnego
Związku Sportowego pn. Igrzyska dzieci i młodzieży szkolnej,
· Sportowa Akcja Zima w Mieście, czyli szereg zajęć i imprez sportowych
dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych,
· Mini Mundial 2018 Sportowy Tryb Życia bez Narkotyków i Przemocy,
· Sportowy Dzień Dziecka „Baw się bezpiecznie”,
· Rozpoczęcie sezonu na lodowisku,
· Biało-Czerwony Bieg III Cieszyńska Godzinówka,
· Holly Wins – Bal Wszystkich Świętych na Lodzie,
· Mikołajki na lodowisku.
Ponadto Wydział Sportu był koordynatorem Szkolnego Młodzieżowego
Ośrodka Koszykówki, który obejmował prowadzenie bezpłatnych zajęć
pozalekcyjnych z koszykówki dla dzieci ze szkół podstawowych.
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II.4.4

Organizacja imprez sportowo –
rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i
międzynarodowym
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CEL II.5
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II.5.1

Stworzenie systemu monitoringu
wizyjnego miasta

24

II.5.2

Realizacja i aktualizacja
Gminnego Programu Poprawy

WS

W 2018 roku zorganizowano lub współorganizowano następujące imprezy
sportowo – rekreacyjne: 10. Cieszyński FORTUNA Bieg, Mini Mundial
2018 Sportowy Tryb Życia bez Narkotyków i Przemocy, - Rolkowy
Cieszyn, Olsa Activ Race, Dwumecz Cieszyn-Łowicz oraz Młodzieżowe
Turnieje Piłkarskie, I Otwarte Mistrzostwa Polski w Pierwszej Pomocy
Cieszyn 2018, II Turniej Golfowy Święta Trzech Braci, XVIII Mistrzostwa
Polski w Armwrestlingu 2018, Piastowski Piruet oraz Mistrzostwa Polski
Młodzików i Młodzieżowców w Łyżwiarstwie Figurowym, Turniej
Finałowy Mistrzostw Polski w Hokeju na Rolkach, III Otwarte Mistrzostwa
Śląska w siatkówce plażowej im. Rufina Dudy, Mistrzostwa Cieszyna w
Badmintonie, Biało-Czerwony Bieg III Cieszyńska Godzinówka, Holly
Wins – Bal Wszystkich Świętych na Lodzie, Mikołajki na lodowisku.

ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ZDROWOTNEGO
SM

SM
MCZK

W 2018 r. monitoring miejski został rozbudowany o trzy nowe punkty
kamerowe (Rondo 500-Lecia Reformacji, Al. Łyska 8, Przykopa 13) oraz
podłączono do monitoringu miejskiego pięć kamer monitorujących teren
wokół Dworca Cieszyn.
Na koniec 2018 r. monitoring wizyjny miasta składał się z 26 punktów
kamerowych i obejmował: 19 punktów kamerowych z kamerami
obrotowymi: Ratusz, Mennicza 22, Zamkowa 10, Wzgórze Zamkowe – 3
PK (Fontanna, Wieża, Taras), Bobrecka 14, Górny Rynek 8, Stawowa 6,
Korfantego 1, Srebrna 13, Hajduka Dworzec Cieszyn – 5 PK (Wejście,
Parking, Rondo, Perony PKP, Perony Autobus), Rondo 500-Lecia
Reformacji, Al. Łyska 8, Przykopa 13 oraz 7 punktów kamerowych z
kamerami stacjonarnymi: UM Kochanowskiego 13 – 4 PK, Skrajna – 3 PK.
Zgodnie z założeniami Programu zadania w obszarach: pomocy doraźnej,
restrykcyjno-represyjnym, porządkowym, komunikacyjnym, zagrożeń
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Bezpieczeństwa „Bezpieczny
Cieszyn”

kryzysowych, socjalnym, realizowane były przez instytucje zawodowo
związane z w/w obszarami, w oparciu o ich własne plany. Natomiast
zadania w obszarze prewencyjno-wychowawczym realizowane były w
oparciu o plan zadań przygotowany przez Pełnomocnika Burmistrza d/s
rozwiązywania problemów patologii społecznych i uzgodniony z
Komendantem Powiatowym Policji oraz w oparciu o plan zamierzeń
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.
Realizacja zadań w obszarze prewencyjno-wychowawczym obejmowała
przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym: Turniej wiedzy pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”, „”Bezpieczne Ferie 2018”, „Baw się
bezpiecznie”, „Bezpieczne wakacje 2018”, „Bezpieczna szkoła”,
„Bezpieczny przedszkolak”, „Narkotykowe Dylematy”, „Bezdomny,
bezradny, samotny”, „Bezpieczne osiedle”, ukierunkowane na
przeciwdziałanie uzależnieniom, przestępczości i demoralizacji nieletnich.
Adresowane były głównie do dzieci i młodzieży cieszyńskich szkół.
W zakresie przedsięwzięć zapobiegających powstaniu zagrożeń oraz
łagodzących skutki powstałych zdarzeń Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego w 2018 roku podejmowało następujące działania:
1. Informacyjno-ostrzegawcze:
· Przesyłano komunikaty, ostrzeżenia i prognozy o warunkach
meteorologicznych oraz aerosanitarnych. Przesyłano ponadto,
informacje o zanieczyszczeniu powietrza, powiadamiano o
wystąpieniach wyłączeń i awarii sieci wodociągowej, energetycznej,
treningu syren alarmowych itp. - ok. 190 razy.
· Redagowano stronę internetową www.cieszyn.pl/mczk.
· Przez cały rok prowadzona była akcja informacyjna dotycząca
postępowania w sytuacjach kryzysowych, a także zapobiegania ich
powstaniu m.in. poprzez umieszczanie informacji na stronie
www.cieszyn.pl/mczk oraz w „Wiadomościach Ratuszowych”.
· Wydrukowano 500 szt. Vademecum - postępowania w sytuacjach
zagrożeń oraz 135 szt. kalendarzy informujących o zagrożeniach.
2. Szkoleniowe:
· Przeprowadzono szkolenia z powszechnej samoobrony dla dyrektorów i
pracowników placówek oświatowych, z zasad postępowania oraz
prawidłowej reakcji w przypadku wystąpienia wybranych zagrożeń w
miejscu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Cieszynie, z
zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników
urzędu.
· Opracowano biuletyn informacyjny ”Charakterystyka zagrożeń
występujących w bezpośrednim otoczeniu miasta, osiedla, zakładu
pracy”, rozpropagowany w ramach szkoleń z powszechnej samoobrony
w zakładach pracy.
· Brano udział w treningu Stałego Dyżuru WIOSNA 2018 oraz w
ćwiczeniach z zastępczej łączności kryzysowej w ramach Beskidzkiej
Amatorskiej Sieci Ratunkowej BASR.
3. Kontrolne:
Dokonano kontroli realizacji zadań obrony cywilnej w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o, dokonano przeglądu
trzech budowli ochronnych, będących w administracji ZAPON Sp. z o.o.
oraz w miesiącach maj-grudzień, wraz z pracownikami WZC Sp. z o.o.,
dokonano przeglądu ok. 525 hydrantów na terenie Cieszyna.
4. Planistyczne:
Opracowano i wprowadzono Instrukcję Funkcjonowania Magazynu
Przeciwpowodziowego oraz zaktualizowano Plan Obrony Cywilnej
Miasta Cieszyna, których celem jest zapewnienie sprawnego działania
administracji oraz bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacjach
kryzysowych.
5. Pozostałe z zakresu obrony cywilnej:
· Dokonywano niezbędnych remontów i pełniono nadzór nad systemem
alarmowym miasta Cieszyna (14 syren).
· Na terenie zakładu PPG Polifarb Cieszyn S.A. dokonano wymiany
syreny służącej do alarmowania mieszkańców.
· Przeprowadzono remont systemu antenowego w Miejskim Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie.
· W dniu 1 sierpnia 2018 r. przeprowadzono test syren alarmowych.
· Nadzorowano gospodarkę materiałowo-sprzętową obrony cywilnej oraz
pełniono nadzór nad utrzymaniem bazy magazynowej w wyznaczonych
zakładach pracy.
6. Pozostałe z zakresu zarządzania kryzysowego:
· Monitorowano i zbierano dane dotyczące zagrożeń.
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· Podejmowano interwencje we współpracy ze służbami ratowniczymi.
· Podejmowano działania w związku ze zgłoszeniami z numeru „112”.
· Odbyło się jedno posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego, w związku z wprowadzenie na terenie województwa
śląskiego i miasta Krakowa pierwszego stopnia alarmowego (stopień
ALFA).
7. Z zakresu finansowania działań jednostek ochrony przeciwpożarowej:
· Utrzymywano ciągłą współpracę z jednostkami Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie Cieszyna - głównie w zakresie wypełnienia
ustawowych zadań nałożonych na gminę, tj. ponoszenia na rzecz
jednostek OSP kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia,
zapewnienia gotowości bojowej, umundurowania, ubezpieczenia,
okresowych badań lekarskich na kwotę 231.625,44 zł.
· Przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środki
finansowe w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na partycypację w
kosztach zakupu lekkiego samochodu specjalnego dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.
8. Z zakresu przyjmowania zawiadomień o zgromadzeniach:
Zarejestrowano 14 zgłoszeń o zgromadzeniach dokonując stosownych
ustaleń ze służbami porządkowymi i administratorami terenu, na którym
odbywały się zgromadzenia.
9. Z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych:
Komisja ds. analizy zagrożeń miejsc niebezpiecznych na obszarach
wodnych odbyła dwie wizje w terenie. Na kontrolowanych terenach
wydano zalecenia usunięcia nieprawidłowości.
W zakresie działań MCZK w ciągu całego roku prowadzona jest akcja
informacyjna dotycząca postępowania w sytuacjach kryzysowych, a także
zapobiegania ich powstaniu m.in. poprzez umieszczenie informacji na
stronie www.cieszyn.pl/mczk oraz w „Wiadomościach Ratuszowych”.
W zakresie przedsięwzięć zapobiegających powstaniu zagrożeń oraz
łagodzących skutki powstałych zdarzeń na bieżąco wysyłane są ostrzeżenia
meteorologiczne i aerosanitarne.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, których celem jest
podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w mieście, ściśle współpracowano z
jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.
25

II.5.3

Kontynuacja programów
profilaktyki zdrowotnej na
terenie miasta

OŚR

W 2018 roku realizowano następujące programy polityki zdrowotnej:
a) Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół
podstawowych – w ramach programu w pięciu szkołach podstawowych
(SP1, SP2, SP5, SP6 i SP7) prowadzono zajęcia gimnastyki korekcyjnej
(profilaktyka i korekcja wad postawy), w których uczestniczyło ok. 220
dzieci z klas I-III (łącznie na te działania wydatkowano kwotę w
wysokości ponad 39,6 tys. zł);
b) Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich,
uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli – zajęcia edukacyjne
dotyczące profilaktyki próchnicy (obejmujące m.in. zagadnienia
właściwych nawyków higieny jamy ustnej oraz zdrowego odżywiania)
prowadzono w 15 przedszkolach, obejmując programem łącznie 337
dzieci oraz ich rodziców/opiekunów. Koszt realizacji zadania wyniósł
ponad 39 tys. zł (część wydatków została pokryta z budżetu 2019 roku);
c) Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych – szczepienia
ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia – w
ramach programu zaszczepiono 619 osób (koszt programu wyniósł
ponad 24,7 tys. zł).
Ponadto ogłoszono konkurs ofert na realizację Programu zapobiegania
czynnikom ryzyka raka szyjki macicy – szczepienia przeciw HPV dla
dziewcząt 12 letnich w gminie Cieszyn, na który nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym program ten będzie realizowany w roku 2019.
Dofinansowano również działania profilaktyczno-edukacyjne realizowane
przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży
„Nasze Dzieci” (dwa zadania: Zapal się na niebiesko oraz Wybieram
zdrowie. Przegląd małych form teatralnych dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną) oraz przez Związek Harcerstwa
Polskiego – Hufiec Ziemi Cieszyńskiej (zadanie: Harcerski Klub
Ratowniczy „Wstrząs” – kursy udzielania pierwszej pomocy).
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II.5.4
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CEL II.6
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II.6.1

Opracowanie studium
dostępności miasta Cieszyna

ZC

Zadanie nie realizowane.
W czerwcu 2018 r. zorganizowane zostały przez Zamek Cieszyn warsztaty
dla administracji Cieszyna poświęcone dostępności miasta. Prowadził je
Peter Kercher, ekspert i działacz EIDD Design for All Europe.

PODNOSZENIE JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH
Opracowanie i wdrożenie

BM

W roku 2018 Biblioteka Miejska prowadziła obsługę czytelników przy
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nowoczesnego systemu
komunikacji społecznej oraz
świadczenia usług
elektronicznych

SRM

pomocy systemu bibliotecznego Mateusz (rejestracja wypożyczeń,
prowadzenie i utrzymywanie centralnej bazy danych czytelników
zarejestrowanych w bibliotece i placówkach filialnych, system
powiadamiania sms, wspomaganie innych operacji towarzyszących).
Udostępniała on-line 3.844 tytułów e-booków w ramach Śląskiego
Konsorcjum IBUK.

29

II.6.2

Wdrażanie nowoczesnych
systemów zarządzania (TQM,
CAF, ISO, itp.)

ZC

W ramach Klubu Przedsiębiorców ZC organizuje szeroko dostępne
warsztaty poświęcone nowym narzędziom zarządzania.

30

II.6.3

Stały rozwój kompetencji
pracowników samorządowych

OR

Zadanie realizowane na bieżąco. Pracownicy Urzędu Miejskiego stale
podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach organizowanych
przez instytucje zewnętrzne, jak również w szkoleniach organizowanych
przez tut. urząd. Roczny plan na szkolenia i na koszty delegacji związanych
z wyjazdami pracowników na szkolenia wyniósł 46.500,00 zł, z czego
wydatkowano 45.475,56 zł, tj. 97,80 % wysokości planu. Niewykorzystana
kwota wyniosła 1.024,44 zł.
Z zakresu zadań wykonywanych przez Wydziały, odbyły się 122 szkolenia
wyjazdowe, w których wzięło udział 191 osób. Ponadto w siedzibie Urzędu
Miejskiego zorganizowano 6 szkoleń zbiorowych z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej, BHP, zadań z zakresu p.poż., ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz z zakresu
korzystania z programu prawnego LEX, w których uczestniczyły łącznie
245 osób. W siedzibie urzędu zorganizowano również 1 szkolenie dla
radnych nowej kadencji.
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CEL II.7
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II.7.1

REALIZACJA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA CIESZYNA
Utrzymanie i rozwój systemu
pomocy społecznej

MOPS

W celu utrzymania istniejącego systemu pomocy społecznej oraz
podejmowania nowych inicjatyw na rzecz jego rozwoju i wzmacniania,
gmina współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi.
Organizacjom zlecano do realizacji wiele zadań z zakresu polityki społecznej
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Jednostką
odpowiedzialną za współpracę w tym zakresie był MOPS.
MOPS realizował wszystkie zadania z zakresu pomocy społecznej, nałożone
na gminę przez różne ustawy, w szczególności ustawę o pomocy społecznej.
Wiele zadań, w tym w obszarze rozwiązywania problemów uzależnień,
przeciwdziałania przemocy, wspierania rodziny, ochrony zdrowia
psychicznego realizowanych było zgodnie z przyjętymi Programami.
Programy skupiają się na utrzymaniu funkcjonującego systemu, ale również
na jego stałym rozwijaniu, zgodnie z istniejącymi potrzebami.
Kadra pomocy społecznej systematycznie podnosiła swoje kwalifikacje,
biorąc udział w wielu specjalistycznych szkoleniach.

33

II.7.2

Edukacja społeczna

MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w roku 2018 szereg
projektów, m.in.:

 „Aktywni seniorzy w Cieszynie”
Z dniem 1 lutego 2017 roku gmina Cieszyn przystąpiła do realizacji projektu
pod nazwą: „Aktywni seniorzy w Cieszynie”, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś
priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne
i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2.1.6 Rozwój
usług społecznych i zdrowotnych – RIT. Projekt poprzedzony był kampanią
promującą, na stronie MOPS, jak i UM były zamieszczone informacje nt.
projektu. Projekt posiadał stronę internetową:
www.aktywniseniorzywcieszynie.pl. Celem projektu było utrzymanie,
wspieranie i poszerzanie niezależności osobistej oraz aktywności 26
seniorów (15 kobiet i 11 mężczyzn) poprzez wzrost dostępności i jakości
usług społecznych zapobiegających wykluczeniu społecznemu na terenie
Cieszyna. Uczestnikami projektu były osoby po 60. roku życia, zagrożone
wykluczeniem społecznym i ubóstwem, ze szczególnym uwzględnieniem
osób niepełnosprawnych
i niesamodzielnych, które poprzez udział w projekcie zwiększyły swoją
motywację do działania i nauczyły się funkcjonowania w środowisku
lokalnym, zgodnie ze swoimi możliwościami psychofizycznymi. Projekt
zakończył się w 2017 roku, jednak gmina zobowiązana została do
zachowania trwałości projektu przez 10 miesięcy od jego zakończenia.
Trwałość projektu była zapewniona od 1.12.2017 do 30.09.2018 r., w
działaniach uczestniczyło 10 osób, w tym 7 kobiet i 3 mężczyzn. Informacje
na temat trwałości projektu były zamieszczane na bieżąco na stronie
internetowej UM.



Program „Ogólnopolska Karta Seniora”
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którego organizatorem jest Stowarzyszenie MANKO, wydawca magazynu
„Głos Seniora”. Informacje promujące program zamieszczone są w zakładce
na stronie internetowej UM.
Program jest przeznaczony dla kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli 60. rok
życia. „Ogólnopolska Karta Seniora” jest programem działającym na terenie
całej Polski, w punktach wskazanych przez partnerów, którzy przystąpili do
programu.
Posiadacze Karty Seniora mogą skorzystać z promocji przygotowanych
przez partnerów Stowarzyszenia MANKO – „Głosu Seniora” czyli przez
podmioty (organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa), które przygotują
specjalną lub dostosują już istniejącą ofertę promocyjną na swoje produkty
i/lub usługi dla seniorów.
Mieszkańcy Cieszyna mogą otrzymać lokalną edycję Karty (z herbem i logo
Cieszyna).
Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie i na czas nieokreślony w Wydziale
Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w
Cieszynie.
Do Programu przystąpiło 5 jednostek organizacyjnych Gminy oraz 4
lokalnych przedsiębiorców. W roku 2018 wydano 753 Karty Seniora.

 Akcja „Koperta życia”
„Koperta życia” jest formą edukacji społecznej, polegającej na informowaniu
służb ratunkowych o stanie zdrowia, celem szybkiego
i skutecznego reagowania oraz dotarcia do jak największej liczby osób
starszych, samotnych.
„Koperta życia” zawiera najważniejsze informacje o stanie zdrowia osób
starszych, samotnych i pozwala służbom medycznym uzyskać informacje o
jej właścicielu i podjąć szybkie, a także właściwe czynności ratunkowe.
Dzięki „Kopercie życia” seniorzy mogą czuć się bezpieczniej.
„Koperta życia” to zestaw złożony z:
•
karty informacyjnej, w której osoba umieszcza aktualne informacje
na temat swojego stanu zdrowia, przebytych chorób, zażywanych leków oraz
podaje kontakt do bliskich,
•

opakowania wykonanego z tworzywa sztucznego,

•

ulotki informacyjnej,

•

nalepki samoprzylepnej na drzwi lodówki.

Wypełnioną kartę informacyjną wkłada się do koperty z tworzywa
sztucznego, a tę z kolei do lodówki. Na lodówce umieszcza się naklejkę
informującą o tym, że znajduje się w niej „Koperta życia”. Kopertę
umieszcza się w lodówce, ponieważ jest to urządzenie, które każdy z nas
posiada w mieszkaniu, a ratownikom medycznym łatwo ją zlokalizować.
Zestaw „Koperty życia” można otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Cieszynie, a także Punkcie Informacji Turystycznej.
Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie funkcjonuje
podstrona dotycząca „Koperty życia”, na której dostępna jest także karta
informacyjna w wersji edytowalnej. W 2018 wydano 462 koperty życia.

 „Cieszyńskie Senioralia”
W roku 2018 (wrzesień) została zorganizowana z inicjatywy Cieszyńskiej
Rady Seniorów impreza pod nazwą: „Cieszyńskie Senioralia”, skierowana
do osób starszych, w ramach której odbywały się różnego rodzaju warsztaty,
pokazy, turnieje, kursy, itp. W ramach imprezy, lokalna społeczność miała
okazję poznać organizacje pozarządowe, świadczące pomoc oraz
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organizujące działania na rzecz osób starszych.



II Festiwal Organizacji Pozarządowych – Cieszyński
Przekładaniec
Celem imprezy była prezentacja potencjału lokalnych organizacji
pozarządowych, promowanie ich różnorodności oraz integracja środowiska
trzeciego sektora.
Organizacjom (stowarzyszeniom, fundacjom, klubom sportowym,
spółdzielniom socjalnym itp.) zostały udostępnione stoiska wystawiennicze,
na których mogły zaprezentować swoje prace, wyroby, ulotki, plakaty i inne
materiały promocyjne. Dodatkowo była możliwość prezentacji swojej
działalności w ramach występów artystycznych, warsztatów, kącików
tematycznych itp.
W festiwalu wzięło udział 27 organizacji pozarządowych.

 „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”
Gmina Cieszyn realizuje od dnia 1 stycznia 2016 roku Program pod nazwą:
„Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”, który został uchwalony przez Radę
Miejską Cieszyna w dniu 29 października 2015 roku.
Celem Programu jest: wspieranie rodzin wielodzietnych, umacnianie roli
rodziny oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz
młodzieży z rodzin wielodzietnych.
„Cieszyńska Karta Dużej Rodziny” jest programem skierowanym do
mieszkańców Cieszyna, uprawniającym do korzystania ze wsparcia w
postaci ulg i zniżek oferowanych przez jednostki organizacyjne gminy
Cieszyn oraz przez inne podmioty, które wyraziły chęć uczestnictwa w
realizacji Programu.
„Cieszyńska Karta Dużej Rodziny” stanowi system zniżek oraz dodatkowych
uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z szerokiego katalogu oferty
bytowej, handlowo-usługowej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz komunikacyjnej
na terenie Cieszyna. Zniżki oferują instytucje publiczne, jak również
prywatni przedsiębiorcy, czy organizacje pozarządowe. W roku 2018
Programem „CKDR” objęto 62 rodziny, wydano 305 kart.
Program jest promowany na stronie internetowej UM, w ramach edukacji
społecznej mieszkańców gminy.

 Projekt „W stronę nowych możliwości”
MOPS współpracował z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej
„Być Razem”, uczestnicząc w rekrutacji osób do projektu. Projekt
skierowany był do osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt był promowany na stronie
internetowej Fundacji.
34

II.7.3

Rozwój wolontariatu

MOPS

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działał Punkt Wolontariatu.
W ramach Punktu realizowane były następujące programy wolontariackie:
· Program „Ziomek” skierowany był do osób starszych, samotnych,
niepełnosprawnych. Uczestniczyło w nim 19 wolontariuszy.
· Program „Douczanie”, obejmujący wsparcie w nauce uczniów szkół
podstawowych. Uczestniczyło w nim 6 wolontariuszy.

35

II.7.4

Rozwój ekonomii społecznej

MOPS
ZC

W 2018 roku nie były realizowane zadania z obszaru ekonomii społecznej
przez organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne, zlecane przez
gminę, a także nie udzielono organizacjom pozarządowym pożyczek na
rozwój ekonomii społecznej.
W roku 2018 pracownicy MOPS skorzystali z poradnictwa
specjalistycznego, organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Katowicach z obszaru tematycznego: Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej.
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Kierunek priorytetowy: GOSPODARKA LOKALNA
CEL STRATEGICZNY III:
WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ I ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ CIESZYNA
Cel
strategiczny/
l.p.
Nazwa
Cel operacyjny/

Jednostka koordynująca / part- Opis działań
nerzy

zadanie
1

CEL III.1

DOBRZE FUNKCJONUJĄCY SYSTEM WSPIERANIA LOKALNYCH INICJATYW GOSPODARCZYCH

2

III.1.1

Aktualizacja systemu zachęt dla
przedsiębiorców
– poszerzenie wachlarza
oferowanych zachęt

SRM, FN

Zadanie zrealizowane w latach wcześniejszych.
Funkcjonuje uchwalony przez Radę Miejską Cieszyna system zachęt,
polegający na zwolnieniach niektórych nieruchomości z podatku od
nieruchomości (Uchwała Nr XLIII/459/14 z dnia 29 maja 2014 roku).

3

III.1.2

Inwentaryzacja bazy gruntów,
pomieszczeń i innej infrastruktury przeznaczonej do
zainwestowania gospodarczego
na terenie miasta – stała
aktualizacja
i informacja na temat bazy

ZOI

Na bieżąco prowadzony jest bank danych o wolnych powierzchniach
przemysłowych, składowych i administracyjnych oraz terenach do
zagospodarowania.

4

III.1.3

Współpraca z organizacjami
prowadzącymi fundusze pożyczkowe i poręczeniowe dla
przedsiębiorców
lub inicjowanie powołania
subregionalnych instrumentów
para - bankowych

ZC

Od sierpnia 2017 roku na mocy umowy z Funduszem Górnośląskim w
Zamku Cieszyn jest prowadzony punkt dystrybucji wsparcia w ramach
projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim”. Dzięki
temu lokalni przedsiębiorcy zyskują możliwość dotacji dla szkoleń swoich
pracowników. W 2018 roku z tej możliwości skorzystało 122
przedsiębiorców.

5

III.1.4

Podjęcie współpracy w skali
subregionalnej w zakresie utworzenia efektywnego centrum
wspierania przedsiębiorczości

ZC

Zamek Cieszyn wspiera lokalne firmy, skupione w Klubie Przedsiębiorcy,
jak i firmy innowacyjne, także spoza regionu, które są zainteresowane
rozwojem poprzez wykorzystanie wzornictwa i nowych technologii. Oprócz
przedsiębiorców Klub zaprasza do współpracy rzemieślników,
przedstawicieli tzw. wolnych zawodów, organizacji pozarządowych i
samorządów z całego Śląska. Zadania Klubu są finansowane ze środków
własnych oraz ze składek uczestników. Aktualnie duża część uczestników to
przedstawiciele młodszego pokolenia, którzy szukają na spotkaniach i
szkoleniach podpowiedzi jak rozwijać firmę oraz zdobywać nowe kontakty
biznesowe.
Dzięki stałej współpracy z Bielskim Centrum Przedsiębiorczości
przeprowadzono w 2018 roku 10 comiesięcznych spotkań w ramach
Lokalnego Punktu Informacji. Konsultacje dot. możliwości pozyskania
środków na założenie lub rozwój firmy.
Punkt Konsultacyjny OWES (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej)
udzielał przedstawicielom organizacji pozarządowych bezpłatnych porad
związanych z księgowością i finansami, sprawozdawczością, zarządzaniem
w III sektorze. Dodatkowo konsultant przekazywał informacje na temat
zasad zakładania, prowadzenia i wsparcia finansowego dla nowych lub
istniejących spółdzielni socjalnych.
Od czerwca 2017 r. na mocy umowy z Funduszem Górnośląskim w Zamku
prowadzony jest punkt dystrybucji wsparcia w ramach projektu „Wsparcie
rozwojowe MŚP w województwie śląskim”.

6

III.1.5

Prowadzenie systematycznej
diagnozy gospodarki lokalnej
oraz prezentacja danych i
wniosków różnym
środowiskom lokalnym

SRM

Nie planowano i nie prowadzono działań.

7

III.1.6

Organizacja na terenie Cieszyna
inkubatora przedsiębiorczości,
w tym inkubatora
rozproszonego, w porozumieniu
z lokalnymi przedsiębiorstwami

ZC

Zamek Cieszyn od wielu lat organizuje cykl ABC
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. W 2018 r. zorganizowano 4 kolejne edycje
szkoleń z cyklu, skierowanych do osób pragnących założyć własne firmy.
Firmy te zostaną objęte wsparciem w ramach Klubu Przedsiębiorcy. Łącznie
w spotkaniach uczestniczyło 60 osób, z czego min. 10 założyło działalność
gospodarcza. Dodatkowo pracownicy działu przedsiębiorczości konsultowali
wnioski i biznesplany osób pragnących założyć swoją firmę.

8

III.1.7

Opracowanie koncepcji i
analizy funkcjonalnej dla
utworzenia na terenie Cieszyna
klastra

ZC

Od roku 2011 Zamek Cieszyn koordynuje Śląski Klaster Dizajnu. Są w nim
skupione firmy, instytucje i uczelnie z Cieszyna oraz całego województwa.
W 2018 roku Zamek Cieszyn przy współpracy z Klastrem brał udział w
międzynarodowych targach Dizajnu Meat design Ostrava w Republice
Czeskiej.
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9

CEL III.2

WDROŻENIE SPRAWNEGO SYSTEMU PROMOCJI GOSPODARCZEJ I POZYSKIWANIA INWESTORÓW

10

III.2.1

Opracowanie skutecznego
systemu promocji inwestycyjnej

BPIT

W 2018 roku prowadzona była kontynuacja działań promocyjnych
realizowanych głównie przez Zespół Obsługi Inwestora i w ramach
Międzygminnej Strefy Gospodarczej (m.in. zorganizowanie II edycji Targów
Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji oraz wspólna promocja strefy na
targach, publikacja informacji na stronach internetowych w zakładce
dedykowanej strefie)

11

III.2.2

Analiza branż i tendencji
gospodarczych istotnych dla
rozwoju Cieszyna – pod kątem
polityki przyciągania inwestorów i wspierania
lokalnego biznesu

SRM

Nie planowano i nie prowadzono działań.

12

III.2.3

Cykliczna organizacja targów
gospodarczych na terenie
Cieszyna

ZOI

W dniu 20 marca 2018 r. Hala Widowiskowo – Sportowa im. Cieszyńskich
Olimpijczyków stała się centralnym miejscem spotkania lokalnych
przedsiębiorców, firm szkoleniowych oraz przedstawicieli szkół. A wszystko
za sprawą organizowanych po raz drugi w Cieszynie Targów
Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji.
Wydarzenie było znakomitą okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu
z pracodawcami różnych branż oraz zapoznania się z aktualnymi ofertami
zatrudnienia przede wszystkim na naszym lokalnym rynku pracy, ale
również w państwach Unii Europejskiej. Umożliwiły również uczniom szkół
ponadgimnazjalnych, którzy w najbliższym czasie będą dokonywać
wyborów związanych z dalszą ścieżką kształcenia, kontakt z
przedstawicielami szkół prezentujących swoją ofertę edukacyjną.
Podczas Targów zaprezentowane zostały również instytucje szkoleniowe
oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość i samozatrudnienie. Przez cały
czas trwania imprezy doradcy zawodowi z OHP radzili między innymi, jak
napisać CV, natomiast wykwalifikowani specjaliści udzielali
kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania z
Funduszy Europejskich. W II Targach Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji
w Cieszynie udział wzięło blisko 70 wystawców, którzy skierowali blisko
900 ofert pracy w stronę osób poszukujących nowych, zawodowych
wyzwań. Wydarzeniu towarzyszyły panele wykładowe, podejmujące między
innymi tematy edukacyjno-zawodowe i nawiązujące do przyszłości rynku
pracy.
Wydarzenie honorowym patronatem objął Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Współorganizatorami targów byli: Miasto Cieszyn, Powiat Cieszyński,
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Cieszyn, Wyższa Szkoła Biznesu w
Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, Zespół Szkół
Technicznych im. płk. Gwido Langera w Cieszynie, Śląska Wojewódzka
Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w
Cieszynie, Zamek Cieszyn - Klub Przedsiębiorcy oraz występująca jako
partner tych Targów - Międzygminna Strefa Gospodarcza.

13

III.2.4

Udział w targach
inwestycyjnych – prezentacja
ofert inwestycyjnych miasta we
współpracy z lokalnymi
organizacjami skupiającymi
przedsiębiorców

ZOI

W 2018 r. w ramach zorganizowanych II Targów Przedsiębiorczości Pracy i
Edukacji w Cieszynie Zespół Obsługi Inwestora był jednym z wystawców
uczestniczących w targach na stanowisku Międzygminnej Strefy
Gospodarczej, gdzie m.in. zaprezentowane zostały oferty inwestycyjne
miasta.

14

III.2.5

Aktywna współpraca z
organizacjami zrzeszającymi
Business Angels w zakresie
zwiększenia możliwości
kapitałowych młodych
cieszyńskich firm

ZC

Z uwagi na znaczne osłabienie aktywności i niewielką skuteczność na tym
terenie organizacji typu Business Angels nie prowadzono takich działań.

15

CEL III.3

16

III.3.1

WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY WŁADZ LOKALNYCH ZE ŚRODOWISKAMI GOSPODARCZYMI MIASTA
Powołanie Cieszyńskiej Rady
Gospodarczej przy Burmistrzu

Burmistrz
Miasta

Od 2014 rok działa powołana przez Burmistrza Miasta Cieszyna Cieszyńska
Rada Biznesu. Rada jest dobrowolnym zrzeszeniem przedsiębiorców i działa
we współpracy z władzami miasta.
Reprezentuje środowisko przedsiębiorców, działających na terenie miasta
Cieszyna i stanowi forum dyskusji nad najważniejszymi tematami
gospodarczymi dotyczącymi miasta i regionu, przedstawiania aktualnych
problemów, zagrożeń i szans rozwoju gospodarczego.

17

III.3.2

Powołanie w strukturach
administracji samorządowej
komórki (stanowiska)
odpowiedzialnej za rozwój

Burmistrz
Miasta

Od 2016 roku działał powołany przez Burmistrza Miasta Cieszyna Zespół
Obsługi Inwestora (ZOI). Działalność zespołu nakierowana była przede
wszystkim na współpracę z potencjalnymi inwestorami. W ciągu minionego
roku odbyło się ok. 100 spotkań m.in. z przedsiębiorcami z terenu Cieszyna,
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gospodarczy oraz kontakty z
branżą gospodarczą

potencjalnymi inwestorami oraz podmiotami, które chciałyby
współpracować z przedstawicielami lokalnego rynku.
Zorganizowane zostały II Targi Przedsiębiorczości Pracy i Edukacji w
Cieszynie, które odbyły się w dniu 20 marca 2018 r. w Hali Widowiskowo –
Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków, która w tym dniu stała się
centralnym miejscem spotkania lokalnych przedsiębiorców, firm
szkoleniowych oraz przedstawicieli szkół.

18

III.3.3

19

CEL III.4

20

III.4.1

Opracowanie internetowego
biuletynu gospodarczego (newslettera) – informacje
gospodarcze z terenu miasta,
ogłoszenia o konkursach dla
przedsiębiorców

ZC

POMOC I WSPÓŁPRACA MIASTA W UZBRAJANIU TERENÓW POD BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I
USŁUGOWE
Skomunikowanie terenów
przemysłowych w rejonie
ul. Frysztackiej i Mała Łąka

MZD

21 11.3.1.
2

III.4. Pozyskiwanie obszarów pod
wielkopowierzchniowe
inwestycje

GN

22 11.3.2.
3

III.4. Rewitalizacja obszarów
poprzemysłowych zgodnie z
nowym Lokalnym Planem
Rewitalizacji (zadanie
komplementarne
z zadaniami I.5.2 oraz III.1.3)

SRM

23

III.4.4

24

CEL III.5

25

III.5.1

26 III.5.2

Zespół Obsługi Inwestora był jednym z wystawców uczestniczących w
targach na stanowisku Międzygminnej strefy Gospodarczej.
Informacje o dostępnej dla przedsiębiorców ofercie (szkoleniach,
konkursach, przetargach) są regularnie zamieszczane w Wiadomościach
Ratuszowych i GZC oraz na stronach organizatorów i FB.

Estetyzacja oraz poprawa
warunków prowadzenia
działalności handlowej na
targowisku miejskim

Zadanie zostało zrealizowane w 2011 roku.

Nabyto do gminnego zasobu nieruchomość położoną w rejonie ul.
Katowickiej (stanowiącą działkę nr 140 w obrębie nr 69 w Cieszynie).
Nabycie tej nieruchomości pozwoli Gminie Cieszyn na przygotowanie około
4 ha terenu możliwego do zainwestowania, który oprócz dogodnej
lokalizacji przy ul. Katowickiej, będzie posiadał jednolity i uregulowany
stan prawny.
Nie planowano i nie prowadzono działań.
Aktualnie obowiązujący Gminny Program Rewitalizacji, nie przewiduje
rewitalizacji obszarów poprzemysłowych.

MZD

Złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wniosek o
dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa sektora C targowiska rolnospożywczego w Cieszynie” w ramach celu operacyjnego „Inwestycje w
targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KSZTAŁTOWANIE CECH PRZEDSIĘBIORCZYCH WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI MIASTA
Zapewnienie kompleksowej
informacji i doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej przez
tzw. „starterów”

ZC

W 2018 r. zorganizowano 4 edycje szkoleń z cyklu „ABC
Przedsiębiorczości”, skierowanych do osób pragnących założyć własne
firmy, w których 60 uczestników skorzystało z bezpłatnych indywidualnych
konsultacji z prowadzącymi, a ponad połowa z konsultantem biznesowym
zweryfikowała swoje pomysły na działalność. Prowadzono również
regularne konsultacje ośrodków OWES i BCP dot. pozyskiwania środków na
rozwój firm.

Doskonalenie w szkołach
cieszyńskich programów
z zakresu przedsiębiorczości

ZC

W marcu 2018 r. obchodzony był Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości. Z
tej okazji w Zamku Cieszyn zorganizowano dla uczniów cieszyńskich szkół
warsztaty pt.: W pogoni za marzeniami, które poprowadziła grupa
projektowa SOKKA. Uczniowie mieli okazję poznać swoje atuty i
możliwości, co pomoże im w przyszłości przy wyborze zawodu czy
przejściu przez etapy rekrutacji do szkół, czy miejsc pracy. W 2 odsłonach
warsztatu uczestniczyło około 80 uczniów.
Od 14 do 16 listopada 2018 r., w ramach Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości zorganizowano liczne szkolenia i warsztaty kierowane do
uczniów, studentów, menedżerów, nauczycieli, przedsiębiorców oraz tych,
którzy poszukują pracy czy planują założenie własnej firmy. Wydarzenia
rozpoczęliśmy od „internetowych rewolucji Google”. Podczas spotkania
słuchacze dowiedzieli się jak wykorzystać Internet do rozwoju swojej firmy.
Poznali narzędzia, dzięki którym ocenią obecność firmy w sieci.
Przedsiębiorcy mieli również możliwość umówienia się na indywidualne
konsultacje z doradcą Google Internetowe Rewolucje.
Przekazano młodzieży cieszyńskich szkół oraz młodym przedsiębiorcom
pakiet wiedzy na temat podstaw prowadzenia własnej firmy. Grupom
szkolnym zaproponowano warsztaty „Czy szkoła może być lepiej
zaprojektowana?” Cykl wydarzeń zakończyło spotkanie: „Social media –
szansa na coś wielkiego” . We wszystkich spotkaniach uczestniczyło około
255 osób.
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III.5.3

Objęcie młodzieży szkół
gimnazjalnych lokalnym
programem kształtowania
kariery i ścieżki zawodowej

CUW

Nie planowano i nie prowadzono działań.

Kierunek priorytetowy: TURYSTYKA
CEL STRATEGICZNY IV:
KREOWANIE ATRAKCYJNEGO OŚRODKA TURYSTYCZNEGO O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM
Cel
strategiczny/
Jednostka koordynująca / part- Opis działań
nerzy

l.p. Cel operacyjny/ Nazwa
zadanie
1

CEL IV.1

2

IV.1.1

ODRESTAUROWANIE I WŁAŚCIWE ZAGOSPODAROWANIE STREFY ZABYTKOWEJ MIASTA
Kontynuacja działań z zakresu
wspierania właścicieli
remontujących obiekty
zabytkowe

SRM

W roku 2018 udzielono dotacji dla Konwentu Bonifratrów na kwotę 100.000
zł na roboty budowlane, dzięki czemu został wyremontowany fragment
muru klasztornego przyległego do Parku Św. Trójcy.
Udzielono również zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę 1.455
zł dla właścicieli remontujących obiekty zabytkowe.

3

IV.1.2

Dążenie do objęcia zabytkowej
części miasta ochroną konserwatorską

SRM

Zadanie zrealizowane.
W dniu 27 kwietnia 2018 roku została wydana decyzja Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach o wpisie do rejestru zabytków
nieruchomości woj. Śląskiego, nr rejestru: A/317/2018, historycznego
układu urbanistycznego miasta Cieszyna.

4

IV.1.3

Aktualizacja i realizacja
Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Cieszyna
w podziale na sektory
funkcjonalne miasta (program
dla zabytkowego centrum,
program dla osiedli
mieszkaniowych, program dla
terenów poprzemysłowych)

SRM

Nowy Gminny Program Rewitalizacji został uchwalony w 2017 r. i nie
obejmuje przedsięwzięć dotyczących terenów poprzemysłowych.
W roku 2018 działania skupiały się przede wszystkim na opracowaniu
dokumentacji projektowych związanych z następującymi przedsięwzięciami
rewitalizacyjnymi realizowanymi w zabytkowym centrum Cieszyna:







„Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna”,
„Open Air Museum. Cieszyn Czeski Cieszyn”,
„Połączenie śródmieścia Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”,
„Ożywienie społeczno-gospodarcze cieszyńskiego Rynku”,
„Zagospodarowanie terenu nad Olzą – aktywizacja i integracja
społeczna”,
 Muzeum Drukarstwa – adaptacja i remont budynku przy ul.
Głębokiej 50.
Ponadto realizowane były przedsięwzięcia:



KAJ INDZI INAKSZY u NAS PO NASZYMU- Kultura Ludowa
Śląska Cieszyńskiego, w ramach którego zmodernizowano
budynek COK „Dom Narodowy” oraz ……….,
 Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach
użyteczności publicznej w Cieszynie, w ramach którego
przeprowadzono termomodernizację budynku SP 4,
 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej Powiatu Cieszyńskiego, w ramach którego
przeprowadzono termomodernizację budynku LO im. Kopernika,
 Program działań edukacyjno-aktywizujących i integrujących dla
seniorów, w ramach którego zrealizowano szereg spotkań,
warsztatów i kursów skierowanych do seniorów.
Nie było realizowanych zadań na obszarach osiedli mieszkaniowych.
5

IV.1.4

Organizacja strefy pieszej w
historycznej części miasta

MZD

Prowadzono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej dla projektu
„Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”, w
ramach którego zakłada się utworzenie strefy pieszej w większej części ul.
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Głębokiej (od Rynku do ul. Menniczej).
Równocześnie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze
środków Programu Interreg VA PL-CZ
6

IV.1.5

Rewitalizacja terenu amfiteatru
przy ul. 3 Maja

ZP, MZD

W 2018 roku nawiązana została współpraca pomiędzy Powiatem
Cieszyńskim i Gminą Cieszyn w sprawie wspólnej realizacji na terenie
amfiteatru hali sportowej wraz z parkingiem wielopoziomowym.
Odbyły się dwa spotkania grupy roboczej, w skład której weszli
przedstawiciele Powiatu Cieszyńskiego oraz Gminy Cieszyn.
Powiat Cieszyński zlecił opracowanie koncepcji architektonicznej.

7

CEL IV.2

8

IV.2.1

Współpraca
międzyinstytucjonalna na rzecz
wdrożenia spójnego programu
udostępniania do zwiedzania
obiektów zabytkowych na
terenie miasta, w tym
sakralnych

KT

Książnica Cieszyńska utrzymuje współpracę z Archiwum Państwowym w
Katowicach, Konwentem Zakonu Bonifratrów w Cieszynie, Muzeum Śląska
Cieszyńskiego i Parafią Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie w zakresie
utrzymywania trwałości rezultatów projektu „Ochrona i konserwacja
cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”, m.in. poprzez prowadzenie
multiwyszukiwarki internetowej, za pośrednictwem której możliwe jest
równoczesne przeszukiwanie katalogów on-line wszystkich ww. placówek, a
także promocję „Szlaku cieszyńskich archiwów i bibliotek zabytkowych”,
którego zwiedzanie w 2018 r. zorganizowano w ramach „Skarbów z
cieszyńskiej trówły”.
Natomiast Rotunda św. Mikołaja i Wacława (kaplica zamkowa) była jednym
z punktów, które można było odwiedzić w ramach wydarzenia: „Noc
kostelů/Noc Kościołów 2018”. Z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania
Niepodległości przez Zamek z Książnicą Cieszyńską oraz Muzeum Śląska
Cieszyńskiego przygotowały trzy wystawy, które były wspólnie promowane,
a każda z instytucji zachęcała do odwiedzania pozostałych.

9

IV.2.2

Współpraca
międzyinstytucjonalna na rzecz
wdrożenia spójnego programu
udostępniania do zwiedzania
zbiorów archiwalnych i
bibliotecznych

KC

Książnica Cieszyńska utrzymuje współpracę z Archiwum Państwowym w
Katowicach, Konwentem Zakonu Bonifratrów w Cieszynie, Muzeum Śląska
Cieszyńskiego i Parafią Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie w zakresie
utrzymywania trwałości rezultatów projektu „Ochrona i konserwacja
cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”. Zasadniczym przedmiotem
współpracy jest mulltiwyszukiwarka pozwalająca na jednoczesne
przeszukiwania katalogów wszystkich ww. placówek, którą Książnica
Cieszyńska utrzymuje od 2011 r. W 2018 r. w związku z realizacją projektu
„Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego online” i
przystąpieniem do prac mających na celu zmianę formatu bibliotecznego i
faktycznym wdrożeniem w Książnicy Cieszyńskiej nowego systemu
katalogowego, Książnica poformowała o tym fakcie wszystkich partnerów,
zapowiadając na 2019 r. zamkniecie wykorzystywanej dotąd
multiwyszukiwarki i deklarując jednocześnie gotowość do konsultacji oraz
wsparcia w zakresie przygotowania analogicznych zmiana przez pozostałych
partnerów. Oferta ta, nie licząc informacji udzielonej przez Archiwum
Państwowego o samodzielnym wdrożeniu przez tę placówkę nowego
systemu bibliotecznego, nie doczekała się na razie reakcji ze strony
pozostałych bibliotek i archiwów. Tymczasem w mocy pozostaje także
złożoną wszystkim partnerom projektu oferta zarchiwizowania w
repozytorium Książnicy wykonanych w ramach projektu „Ochrona i
konserwacja” kopii cyfrowych; niestety, z oferty tej w pełnym zakresie
skorzystała tylko dwóch uczestników projektu, a trzeci w bardzo
ograniczonym wymiarze.

10

IV.2.3

UDOSTĘPNIENIE DLA ZWIEDZAJĄCYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH I ZBIORÓW HISTORYCZNYCH

Promocja cieszyńskich zbiorów
archiwalnych i bibliotecznych
wśród różnych odbiorców
(m.in. młodzieżowych w
zakresie kształtowania
tożsamości, naukowo –
badawczych, itp.)

KC

W ramach obchodów stulecia niepodległości Książnica była koordynatorem
projektu zrealizowanego ze środków PW „Niepodległa” „Cieszyn 1918.
Powrót do ziemi obiecanej”, w ramach którego we współpracy z Muzeum
Śląska Cieszyńskiego oraz Zamkiem Cieszyn przygotowane zostały trzy
skorelowane z sobą organizacyjnie i merytorycznie wystawy
okolicznościowe, zaopatrzone w drukowane katalogi oraz wspólny
segregator. Więcej na temat działań Książnicy w ramach ww. projektu w pkt.
IV.2.3.
W imprezach zorganizowanych przez Książnicę w 2018 r., na które złożyły
się m.in. warsztaty, pokazy, prelekcje i wykłady, spotkania autorskie itp.
udział wzięły 2.054 osoby. W ramach obchodów stulecia niepodległości
Książnica zrealizowała sfinansowany ze środków PW „Niepodległa” projekt
„Cieszyn 1918. Powrót do ziemi obiecanej”, w rezultacie którego, w oparciu
o zbiory biblioteki, przygotowano i udostępniono wystawę pt.: „Ziemia
Obiecana, Śląsk Cieszyński w II Rzeczpospolitej 1920-1939”, wydano jej
drukowany katalog oraz zestaw druków promocyjnych (plakat, zaproszenia,
segregator na katalogi wystaw), a ponadto – zorganizowano debatę dla
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SRM

11

IV.2.4

Debarieryzacja miasta

12

IV.2.5

Wzmocnienie turystycznego
wizerunku Góry Zamkowej –
organizacja stałej ekspozycji
turystycznej (historycznej)
w Śląskim Zamku Sztuki i
Przedsiębiorczości, instalacja
makiety Wzgórza Zamkowego,
itp.

ZC

młodzieży licealnej pt. „Ze współczesnych problemów patriotyzmu” oraz
opracowano, opublikowano i zaprezentowano album pt.: „Cieszyńscy
żołnierze Niepodległości”. Pracownicy Książnicy Cieszyńskiej prezentowali
wyniki swoich badań podczas wykładów i prelekcji wygłaszanych na
zaproszenie innych organizacji i instytucji, a także publikowali je na łamach
prasy i czasopism fachowych. Sama Książnica doczekała się w 2018 r. ok.
80 publikacji medialnych.
Nie przystąpiono do opracowania programu debarieryzacji miasta.
Makieta Wzgórza Zamkowego znajduje się w Zamkowej Bastei. Zamek
prowadzi punkt Informacji Turystycznej zlokalizowany na Wzgórzu
Zamkowym, który m.in. organizuje tematyczne spacery z przewodnikami.
W 2018 r. Zamek Cieszyn jako partner wprowadził do projektu „Cztery
Wieże - Cztery żywioły” (Interreg PlCz) plan sporządzenia nowej,
dotykalnej makiety Zamku oraz oświetlenia Wieży Piastowskiej.

13

IV.2.6

Digitalizacja cieszyńskich
zbiorów archiwalnych
i bibliotecznych

KC

W 2018 r. Książnica Cieszyńska kontynuowała prace digitalizacyjne
realizowane środkami własnymi, korzystając ze wsparcia stażysty. W sumie
w 2018 r. zeskanowano 173 jednostki o łącznej objętości 35.113 stron.
Wykonano 107 publikacje cyfrowe w formacie PDF. I tyleż samo publikacji
udostępniono w bibliotece cyfrowej. Równolegle w ramach projektu
„Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego online”
finansowanego ze środków RPO Województwa Śląskiego zeskanowano
1.800 jednostek o łącznej objętości 180.000 stron. Wykonano 1.800
publikacji cyfrowych w formacie PDF i tyleż samo w formacie PDF/A.
1.408 publikacji udostępniono w bibliotece cyfrowej (pozostałe – ze
względu na ochronę praw autorskich – dostępne są w sieci wewnętrznej
Książnicy). Zdigitalizowane obiekty ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej,
udostępnione za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, zostały w
2018 r. wyświetlone 579.486 razy.

14

IV.2.7

Włączenie Muzeum Drukarstwa
do obiektów Szlaku Zabytków
Techniki

KT

Zadanie zostało zrealizowane w 2010 roku.

15

CEL IV.3

16

IV.3.1

Dostosowanie Miejskiego
Centrum Informacji
Turystycznej
do potrzeb rozwijającego ruchu
turystycznego

BPIiT

Zadanie realizowane na bieżąco w ramach BPIT przy współpracy ze
Stowarzyszeniem OLZA. MCI posiada 3* (na 4 możliwe zarezerwowane dla
informacji regionalnej) w systemie certyfikacji informacji turystycznej w
Polsce. Dodatkowo w ramach projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju
– rozwój transgranicznej turystyki”, który został złożony do Programu
Interreg VA PL-CZ, planuje się utworzenie nowoczesnej transgranicznej
informacji turystycznej przy ul. Zamkowej 1.

17

IV.3.2

Wdrożenie czytelnego systemu
informacji wizualnej
na terenie miasta

BPIT
ZC

Zakończono prace nad systemem identyfikacji miejskiej; będzie wdrażany
etapami. Etap I został przewidziany do realizacji w ramach działań
promocyjnych projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój
transgranicznej turystyki”, który został złożony do Programu Interreg VA
PL-CZ i będzie obejmował znakowanie zgodnie z nowymi zasadami w
rejonie ulic: Wyższa Brama, Górny Rynek, ul. Szersznika, Rynek, ul.
Głęboka (nr domów, nazwy ulic, tablice kierunkowe).

ZAPEWNIENIE WYSOKIEGO POZIOMU OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO

W ramach projektu Human Cities, przy współpracy z władzami miasta i
pracownikami Urzędu powstał projekt Systemu Informacji Miejskiej dla
zabytkowej starówki.
18

IV.3.3

Instalacja multimedialnych
punktów informacyjnych
na terenie miasta

SRM

Zadanie zrealizowano w roku 2010 poprzez realizację projektu pn.
„Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie”.

19

IV.3.4

Utrzymanie i poprawa
istniejącej bazy noclegowej
administrowanej przez
samorząd lokalny

SSM

Nie planowano i nie prowadzono działań.

20

IV.3.5

Budowa całorocznego
kompleksu rekreacyjnego,
z możliwością uprawiania
sportów wodnych

WS

Nie planowano i nie prowadzono działań.

Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2018 rok
138

21

CEL IV.4

22

IV.4.1

WDROŻENIE EFEKTYWNEGO SYSTEMU PROMOCJI TURYSTYCZNEJ MIASTA
Opracowanie Strategii Promocji
Miasta Cieszyna

BPIT

23

IV.4.2

Opracowanie i wdrożenie
procedur regulujących
stosowanie narzędzi
promocyjnych przez jednostki
podległe samorządowi
lokalnemu oraz inne instytucje
korzystające
z pomocy organizacyjno –
finansowej miasta

BPIT

24

IV.4.3

Prawne ustanowienie komórki
koordynującej działalność promocyjną na terenie miasta
względem innych jednostek
oraz instytucji, zgodnie z
przyjętymi procedurami

Burmistrz
Miasta

Od 1 marca 2018 roku realizowany jest przez BPIT (wraz z 3 innymi
podmiotami) projekt CzeskiCieszyn/CieszynINEurope, którego założeniem
jest opracowanie Strategii współpracy Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, w
tym wspólna oferta i produkty turystyczne, zasady wzajemnej komunikacji,
a także wspólny marketing (wspólne logo dla wspólnych działań)
Zakończenie projektu planowane jest do końca września 2019 roku. BPIT
realizuje też projekty promocyjne: Open Air Museum Cieszyn. Czeski
Cieszyn, Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Zakończono realizację
projektu analitycznego „Analiza możliwości przywrócenia tramwaju jako
atrakcji turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”, a także opracowano
założenia i część promocyjną projektu „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju –
rozwój transgranicznej turystyki”, który został złożony do Programu Interreg
VA PL-CZ i również będzie miał wpływ na strategię promocyjną miasta.
Nie planowano i nie prowadzono działań.

Zadanie zrealizowane.
Od 1 czerwca 2015 r. utworzone zostało w ramach Urzędu Miejskiego w
Cieszynie Biuro Promocji, Informacji i Turystyki.

25

CEL IV.5

26

IV.5.1

Wyeksponowanie rzemiosła i
rękodzieła regionalnego

ZC

W ramach zorganizowanego przez Zamek Cieszyn corocznego festiwalu
„Skarby z cieszyńskiej trówły” prezentowane były: lokalne tradycyjne
rzemiosło oraz ginące zawody.

27

IV.5.2

Organizacja warsztatów z
zakresu twórczości regionalnej
oraz ginących zawodów

KT

W ramach bieżących działań:

Powołanie klastra rzemiosła i
ginących zawodów Śląska Cieszyńskiego

ZC

Tworzenie szlaków
turystycznych i dydaktycznych
związanych z cieszyńskim

ZC

28

29

IV.5.3

IV.5.4

ROZWÓJ TURYSTYKI W OPARCIU O TRADYCYJNE RZEMIOSŁO CIESZYŃSKIE

· COK - w ramach zachowania tradycji odbyły się warsztaty i pokazy
tradycyjnego rzemiosła artystycznego (haft beskidzki, wykonywanie
czepców metodą igiełkową, plecenie koszyków z korzeni drzew,
koronczarstwo, itd.)
· ZPiT Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej – realizowany był projekt
„Żywa Kultura i Tradycja II – edukacyjne spotkania z folklorem”,
którego jednym z działań były warsztaty obrzędowe adresowane do
dzieci i młodzieży przedszkoli i szkół podstawowych Powiatu
Cieszyńskiego. Odbyło się 5 cykli warsztatów, w każdy z nich
uczestniczyło około 350 osób. Tematyka obejmowała: pożegnanie zimy,
przygotowanie do Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, wianki,
Andrzejki. Odrębnie zrealizowano dw cykle warsztatów dla nauczycieli
w zakresie tańców cieszyńskich i beskidzkich (57 uczestników).
· Zamek Cieszyn był inicjatorem działania „Innowacyjne rzemiosło”,
którego częścią było spotkanie w Cieszynie. Jego celem była wymiana
doświadczeń osób, które działają na styku tradycji i projektowania,
nawiązanie relacji i zdiagnozowanie potrzeb projektantów oraz
rzemieślników, którzy chcą rozwijać swoje rzemiosło. Diagnoza sytuacji
oraz rekomendacje – będące ważnym głosem środowiska w planowaniu
programów wsparcia – znalazły się w podsumowującej spotkanie
publikacji. Zachęceni powodzeniem spotkania, złożyliśmy wniosek do
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuację
działań. Coroczny festiwal „Skarby z cieszyńskiej trówły” ma na celu
prezentowanie twórczości regionalnej i ginących zawodów, ale też
poszukiwanie współczesnych kontekstów dla tradycji. Jest
organizowany dzięki współpracy licznych instytucji i organizacji z
Cieszyna i Czeskiego Cieszyna.
Nie planowano i nie prowadzono działań.
Organizacje typu „klaster” były popularne wtedy, gdy istniały fundusze na
ich powoływanie i rozwój. Teraz ta forma działania, za wyjątkiem klastrów
kluczowych w skali kraju, zanika.
W ramach prowadzony działań Zamek Cieszyn: był współorganizatorem
II Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji w Cieszynie oraz
uczestniczył w VIII Europejskim Kongresie Małych i Średnich
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Przedsiębiorstw. Zamek Cieszyn w partnerstwie z PZKO złożył projekt do
funduszu Interreg Pl Cz, który m.in. obejmuje aktualizację Ścieżki
Tradycyjnego Rzemiosła. Idea ma na celu aktualizację szlaku rzemiosła na
pograniczu Polski, Czech i Słowacji. Wzbogacenie oferty turystycznej
związanej z lokalnym rzemiosłem. Projekt ma być realizowany w latach
2019-2020.

rzemiosłem i zanikającymi
profesjami

Kierunek priorytetowy: WSPÓŁPRACA SAMORZĄDOWA I TRANSGRANICZNA
CEL STRATEGICZNY V:
WZMOCNIENIE POZYCJI CIESZYNA JAKO WAŻNEGO OŚRODKA W REGIONIE ŚLĄSKIM
Cel
strategiczny/
l.p.

Jednostka koorOpis działań
dynująca

Nazwa
zadanie

1

V.1.1

Rozwiązanie problemów o
charakterze ponadlokalnym
we współpracy z gminami
zrzeszonymi w
Samorządowym
Stowarzyszeniu Ziemi
Cieszyńskiej

Burmistrz
Miasta

Kontynuacja współpracy w zakresie wspólnego zakupu energii elektrycznej.
W IV kwartale 2018 roku przeprowadzony został przetarg nieograniczony na
dostawę energii elektrycznej w okresie 1.01.201931.12.2019.
Prowadzono wspólnie lobbing na rzecz rewitalizacji linii kolejowej nr 190,
czego efektem było uwzględnienie w zadaniu inwestycyjnym PKP PLK SA
„Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów-BieniowiecSkoczów-Goleszów-Cieszyn/Wisła Głębce” rewitalizacji odcinka Cieszyn –
Goleszów. PKP PLK SA złożyły wniosek o dofinansowanie inwestycji
środkami RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

2

V.1.2

Rozwijanie współpracy
między polskimi i czeskimi
gminami Śląska Cieszyńskiego
poprzez realizację wspólnych
zadań w ramach Euroregionu
„Śląsk Cieszyński”

Burmistrz
Miasta
KT

Kontynuowana była współpraca z Czeskim Cieszynem w zakresie realizacji
wspólnych projektów, takich jak:
· Open Air Museum Cieszyn. Český Tĕšín (Gmina Cieszyn, Mesto
Cesky Tesin, Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie) -BPiT, MZD
· Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. (Gmina Cieszyn, COK Dom
Narodowy, Miasto Czeski Cieszyn, Dom Dzieci i Młodzieży w Czeskim
Cieszynie).
· Český Tĕšín/Cieszyn INEurope (Gmina Cieszyn, Regionální sdružení
územní spolupráce Těšínského Slezska, Stowarzyszenie Rozwoju i
Współpracy Regionalnej OLZA ).
· Pogrzeb Basów ( COK Dom Narodowy – KASS Strelnice).
· TĚŠÍNSKÉ GO-CIESZYŃSKIE GO Centrum Pedagogiczne dla
Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie
oraz Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" w Cieszynie.
· „Żywa Kultura i Tradycja II – edukacyjne spotkania z folklorem”
(ZPiTZC i PZKO).
· „Smacznie i zdrowo” współpraca ze Szkołą Podstawową z Polskim
Językiem Nauczania w Terlicku (Czechy).
Natomiast zakończono realizację następujących projektów:
· Program dla kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. (Gmina Cieszyn –
Stowarzyszenie ETC z Czeskiego Cieszyna) – KT.
· Analiza możliwości przywrócenia tramwaju jako atrakcji
turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna (Gmina Cieszyn - Mesto
Cesky Tesin) – BPIT.
· Strefa Działań Wspólnych / Zóna společných aktivit (Gmina Cieszyn,
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Mesto Cesky Tesin) – BPIT.

3

V.1.3

Aktywizacja współpracy z
organizacjami polskimi
w Republice Czeskiej i
Słowacji w ramach współpracy
regionalnej

4

V.1.4

Intensyfikacja współpracy z
wybranymi miastami
partnerskimi

Burmistrz
Miasta

BPIT

Ponadto w Książnicy Cieszyńskiej odbywały się wykłady (w sumie
dziesięć w pięciu sesjach) w ramach cyklu Akademia Niepodległości,
organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej pod patronatem
Prezydenta RP, w ramach których znani polscy historycy prezentowali
cieszyńskiej publiczności wyniki swoich badań dotyczących procesu
odradzania się państwa polskiego po okresie zaborów.
W dniu 4 sierpnia 2018 r. Burmistrz Ryszard Macura uczestniczył w
uroczystości upamiętniającej 74. rocznicę zbrodni żywocickiej pod
pomnikiem ofiar tragedii w Hawierzowie-Żywocicach (Republika Czeska),
zorganizowanej przez miasto Hawierzów przy współpracy z Polskim
Związkiem Kulturalno-Oświatowym, Czeskim Związkiem Bojowników o
Wolność i Muzeum Ziemi Cieszyńskiej.
W 2018 roku najbardziej intensywna współpraca realizowana była z miastem
Czeski Cieszyn. W ramach wspólnych działań realizowanych jest kilka
projektów oraz opracowywane są nowe.
Organizowano imprezy „Puck w Cieszynie” i „Cieszyn w Pucku”, a także
Jarmark Świąteczny w Pucku.
Przedstawiciele Cieszyna tradycyjnie brali udział w plenerze artystycznym w
Rożnavie.
W Balchiku z okazji Dni Kultury i Literatury Bułgarskiej przebywała
oficjalna delegacja z Cieszyna.
Na obchody 100 – lecia powstania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego
przebywały w Cieszynie delegacje z miast partnerskich (za wyjątkiem
Pucka).

5

V.1.5

Zintensyfikowanie działań
prowadzących do wzrostu roli
Cieszyna jako ważnego na
Śląsku ośrodka naukowego
i akademickiego

Burmistrz
Miasta

W roku 2018 w ramach kontynuacji współpracy z Uniwersytetem Śląskim
m.in.:
· współorganizowano Międzynarodowy Studencki Festiwal
Folklorystyczny. W ramach współpracy przekazano wsparcie finansowe
45.000 zł (plus dochód ze sprzedaży biletów w kwocie 8.000 zł). praca.
Udział w Festiwalu pracowników KT oraz artystyczny ZPiT Ziemi
Cieszyńskiej wraz z zaangażowaniem organizacyjnym. Udostępnienie
przestrzenie miejskiej, współpraca służb miejskich;
· udzielono wsparcia finansowego dla Festiwalu Letnia Akademia Gier
(BPIiT) w wys. 100.000 zł;
· współorganizowano oraz dofinansowano Międzynarodowy Festiwal
Muzyki im. prof. J. Świdra – 2.000,00 zł – nagroda Burmistrza, 3.310,00
zł – wynajmy obiektów, wsparcie organizacyjne, logistyczne,
zaangażowanie służb miejskich oraz Wydziału KT;
· przekazano materiały promocyjne i gadżety na imprezy i konferencje
organizowane przez UŚ (BPIiT);
· wsparto finansowo i organizacyjnie Wieczór Narodów w ramach Letniej
Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w roku 2018 – 3.000 zł (grant),
udostępniono przestrzeń publiczną, udzielono wsparcia technicznego
(ławki, promocja imprezy, pomoc służb miejskich);
· wsparto finansowo i organizacyjnie Wolną Szkołę Nauk Filozoficznych i
Społecznych im. prof. J. Szczepańskiego – w wysokości 3.237,50 zł;
· zatrudniono absolwentów i pracowników Wydziału Artystycznego w
charakterze projektantów miejskich wydawnictw promocyjnych;
· korzystano z oferty artystycznej Wydziału Artystycznego podczas imprez
kulturalnych organizowanych w miejskiej przestrzeni publicznej (Chór
Uniwersytetu Śląskiego Harmonia, zespoły muzyczne i muzycy Instytutu
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Muzyki);
· wspierano finansowo, promocyjnie i organizacyjnie wybrane imprezy
realizowane przez Samorząd Studencki: Cieszynalia – w wysokości
6.940,64 zł;
· współpracowano poprzez COK Dom Narodowy w zakresie: realizacji
praktyk zawodowych, organizacji wystaw prac studentów i pedagogów,
projektu multimedialnego podczas Nocy Muzeów,
· udzielono pomocy technicznej i organizacyjnej w realizacji warsztatów i
wystawy w ramach Letniej Akademii Gier,
· udzielono pomocy organizacyjnej i logistycznej, udostępniono przestrzeń
publiczną w związku z organizacją Festiwalu Twórczości Studentów – A
RT + .
W ramach kontynuacji współpracy z Akademią WSB Wydziałem
Zamiejscowym w Cieszynie m.in.:
· wsparto finansowo Cieszyński Uniwersytet Dzieci – w wysokości 1.000
zł;
· wsparto finansowo konferencje naukowe, które odbyły się przy udziale
pracowników UM – w wysokości 2.000 zł;
W ramach współpracy z Cieszyńskim Uniwersytetem III wieku udzielono
wsparcia finansowego w formie grantu – w wysokości 5.500,00 zł.

11.3.3. Skróty wykorzystane w kolumnie „Jednostka koordynująca”:
MZD

Miejski Zarząd Dróg

ZBM

Zakład Budynków Miejskich Sp. z
o.o.

GN

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

ZP

Wydział Zamówień Publicznych,
Inwestycji i Funduszy
Zewnętrznych

SRM

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

WS

Wydział Sportu

SM

Straż Miejska

CUW

Centrum Usług Wspólnych

MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

OŚR

Wydział Ochrony Środowiska i
Rolnictwa

KT

Wydział Kultury

ZC

Zamek Cieszyn

MCZK

Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego

BPIT

Biuro Promocji, Informacji i
Turystyki

KC

Książnica Cieszyńska

BM

Biblioteka Miejska

OR

Wydział Organizacyjny

SSM

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

ZOI

Zespół Obsługi Inwestora

FN

Wydział Finansowy
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Załącznik Nr 2 do Raportu o stanie Gminy Cieszyn
Raport monitorujący stopień realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w GPR za 2018 rok

Nr przedsięwzięcia

Tytuł przedsięwzięcia

1

Dwa brzegi. Jedno źródło.

2

Uruchomienie na terenie ZZOZ
w Cieszynie − Poradni Zdrowia
Psychicznego dla dzieci
i młodzieży

Realizator/ realizatorzy

Wykonane działania

Stowarzyszenie Szkoła Nowej Realizacja przedsięwzięcia zakończona w
Ewangelizacji Zacheusz w
2017 roku.
Cieszynie.

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Cieszynie

Przeprowadzono
rozmowy
z
przedstawicielami
gmin
powiatu
cieszyńskiego odnośnie konieczności
uruchomienia
Poradni
Zdrowia
Psychicznego dla dzieci i młodzieży.
Uzyskano także pozytywną opinię
wojewódzkiego konsultanta z zakresu
psychiatrii dziecięcej dot. działalności w
tym zakresie.

Wydatki
poniesione w
2018 roku
-

-

Z uwagi na udział ZZOZ w Cieszynie w
pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego
(CZP) pomysł na utworzenie oddziału
dziennego i całodobowego leczenia
nerwic został zawieszony.
Budynek, w którym planowano go
uruchomić,
będzie
w
całości
przeznaczony na potrzeby CZP (obecnie
powstaje projekt architektoniczny).
3

Utworzenie w ramach Oddziału
Psychiatrii pododdziału
zajmującego się leczeniem
alkoholowym zespołów
abstynencyjnych tzw. Detoks

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Cieszynie

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

-

4

Dzienny Dom Opieki Medycznej
przy ZZOZ w Cieszynie

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Cieszynie

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

-

5

Modernizacja zabytkowego parku
szpitalnego wraz z działaniami na
rzecz aktywizacji ruchowej oraz
integracji społecznej

Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Cieszynie

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

-

6

Termomodernizacja kompleksu
edukacyjnego Wydziału
Zamiejscowego w Cieszynie
Wyższej Szkoły Biznesu w
Dąbrowie Górniczej wraz z
programem edukacji ekologicznej
dla studentów.

Wyższa Szkoła Biznesu w
Dąbrowie Górniczej

Przedsięwzięcie zakończone w 2018 r.

1.200.000 zł

7

Utworzenie i rozwój działalności
Centrum Wiedzy oraz FABLABu
przy Wydziale Zamiejscowym
w Cieszynie Wyższej Szkoły
Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Wyższa Szkoła Biznesu w
Dąbrowie Górniczej

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

-

8

Przedsiębiorstwo społeczne
Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości Społecznej
„Być Razem”

Przedsięwzięcie nie było realizowane.
Fundacja Rozwoju
Przedsiębiorczości Społecznej
„Być Razem” w Cieszynie,
możliwe partnerstwo z Gminą
Cieszyn, Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w
Cieszynie, Powiatowym
Urzędem Pracy w Cieszynie

-

9

Remont oficyny przy ul. Głęboka
39a oraz ożywienie przyległego
ogrodu na skarpie od ul. Przykopa
w celu stworzenia miejsca
do prowadzenia działalności
artystycznej, wystawienniczej
i edukacyjnej

Fundacja Ludzie-Innowacje- Przedsięwzięcie nie było realizowane.
Design w Bielsku-Białej oraz
inwestor prywatny

-
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10

Przebudowa Auli Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie przy ul.
Paderewskiego 3

Uniwersytet Śląski w
Katowicach

Opracowanie kosztorysu inwestycji oraz
audytu efektywności ekologicznej.
W oparciu o opracowana w 2017 roku
dokumentację, złożony został wniosek o
dofinansowanie inwestycji budowlanej w
zakresie przebudowy budynku Auli UŚ w
Cieszynie do Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego oraz wniosek o
dofinansowanie termomodernizacji do
Narodowego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Narodowej w
ramach
Programu
Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

11

Kreatywne Centrum Inicjatyw
Społecznych

Uniwersytet Śląski w
Katowicach

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

-

12

Świetlny zaułek - modernizacja
infrastruktury i zagospodarowanie
przestrzeni publicznej wzdłuż ul. L.
Kluckiego na cele działań
społecznych i artystycznych

Gmina Cieszyn

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

-

13

Aktywny Powiat CieszyńskiProgram aktywizacji społecznozawodowej w obszarze pomocy
społecznej.

Powiat Cieszyński

Realizacja przedsięwzięcia zakończona w
2017 roku.

-

14

Aktywni seniorzy w Cieszynie

Gmina Cieszyn

Realizacja przedsięwzięcia zakończona w
2017 roku.

-

15

Zagospodarowanie ternu dawnego
amfiteatru oraz jego otoczenia:
budowa szkolnej hali sportowej
oraz parkingu wielopoziomowego.

Gmina Cieszyn,

Odbyły się dwa spotkania grupy
roboczej, w skład której wchodzą
przedstawiciele Powiatu Cieszyńskiego
oraz Gminy Cieszyn.

-

Gmina Cieszyn

Powiat Cieszyński

2.337 zł

Powiat Cieszyński zlecił opracowanie
koncepcji architektonicznej.
16

Muzeum Drukarstwa – adaptacja i
remont budynku przy ul. Głębokiej
50

Gmina Cieszyn

W marcu 2018r. do Urzędu Miejskiego w
Cieszynie wpłynęła informacja o
wyborze projektu p.n. „Modernizacja
Muzeum Drukarstwa w Cieszynie” do
dofinansowania środkami Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020. Umożliwiło
to przystąpienie do przeprowadzenia
postępowania
przetargowego
na
wyłonienie wykonawcy inwestycji w
trybie „projektuj i buduj”.

1.722 zł

W lipcu zawarto umowę z wybranym
wykonawcą. W pierwszym etapie
opracowany został projekt budowlany
modernizacji budynku, który był
podstawą do złożenia w październiku
wniosku o wydanie pozwolenia na
budowę.
17

Uporządkowanie i ożywienie
przestrzeni publicznej wokół
budynków nr 4,6,8, przy ul.
Korfantego w Cieszynie

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Cieszynianka

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

-

18

Uporządkowanie i ożywienie
przestrzeni publicznej wokół
budynków nr 2,4,6 przy ul. Hallera
w Cieszynie

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Cieszynianka

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

-

19

Uporządkowanie i ożywienie
przestrzeni publicznej wokół
budynków wielorodzinnych Górna
29, 29 A, 29 B, 29 C.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Cieszynianka

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

-

20

Uporządkowanie i ożywienie
przestrzeni publicznej wokół
budynków nr 1 i 1 A przy ul.
Kraszewskiego w Cieszynie

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Cieszynianka

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

-
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21

Słonecznik Odnowa

Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej „Być Razem”
w Cieszynie

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

-

22

Przystosowanie budynku
miejskiego użytkowanego przez
stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej „Być razem” do
możliwości korzystania z pomocy
psychologiczno-prawnej

Gmina Cieszyn

Przedsięwzięcie nie było realizowane.

-

23

KAJ INDZI INAKSZY u NAS PO
NASZYMU- Kultura Ludowa
Śląska Cieszyńskiego

Gmina Cieszyn,
COK Dom Narodowy

W ramach przedsięwzięcia realizowane 2.500.506,45 zł
były prace inwestycyjne polegające na
dostosowaniu pomieszczeń budynku
Domu Narodowego do korzystania przez
osoby niepełnosprawne, poruszające się
na wózku inwalidzkim, remont obiektu,
modernizacja instalacji elektrycznej oraz
wykonanie
nowej
wentylacji
mechanicznej pomieszczeń. W tym celu,
w istniejącej pustce znajdującej się przy
zabytkowej klatce schodowej, została
zamontowana winda o wymiarach kabiny
110 x 140 cm, która pozwala na
pokonanie wszystkich kondygnacji Domu
Narodowego. Pomieszczenia sanitarne
znajdujące się przy pustce zostały
przebudowane. Po przebudowie powstały
sanitariaty dla mężczyzn, kobiet oraz
osób niepełnosprawnych na każdym
piętrze. Dodatkowo na parterze przy
windzie powstała recepcja. Zostało
wykonane
malowanie
wszystkich
pomieszczeń.

24

Likwidacja niskiej emisji
zanieczyszczeń w centrum
Cieszyna

Gmina Cieszyn

Przedsięwzięcie podzielone jest na 4 887.326,60 zł

Zakład Budynków Miejskich Sp. etapy:
z o.o.
Energetyka Cieszyńska Sp. z
o.o.

1)
Etap I - uciepłownienie
budynków: Błogocka 30B,
30C, Chrobrego 3, Bielska 20,
Przykopa 16.
2)
Etap II - uciepłownienie
budynków: Głęboka 18, 31,
33, 53, 48 i 56
3)
Etap III uciepłownienie budynków:
Głęboka 10,32,36,40,47,60.
4)
Etap IV uciepłownienie budynków
wspólnot mieszkaniowych:
Olszaka 1,3, Sejmowa 1,
Głęboka 26,45,49,57,
Pl.Teatralny 19(Głęboka 38).

ETAP I:
Na podstawie opracowanych audytów
energetycznych
oraz
dokumentacji
technicznej złożony został w maju 2017r.
wniosek o dofinansowanie zadania ze
środków
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020. W związku z bardzo
opóźnioną decyzją o dofinansowaniu
zadania, realizacja prac w 2018r. tj. przed
sezonem grzewczym 2018/2019 nie była
możliwa. Prace będą zrealizowane przed
senonem grzewczym 2019/2020.
ETAP II:
W 2018 r. przeprowadzony został
przetarg
na
wykonanie
robót
budowlanych, który zakończył się
podpisaniem umowy z wykonawcą w
dniu 24 maja 2018r. Roboty rozpoczęły
się na początku czerwca 2018r.
Z uwagi na niewykonanie przez
Energetykę Cieszyńską sieci cieplnej w
ul. Głębokiej w 2018 r. (z uwagi na
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niewyłonienie wykonawcy w przetargu),
podjęto decyzję o przesunięciu terminu
zakończenia robót instalacyjnych c.o. i
c.w.u. w budynkach do dnia 30.09.2019r.
Wynikało to z konieczności zapewnienia
możliwości ogrzewania mieszkań w
sezonie 2018-2019 w dotychczasowy
sposób.
W 2018r. wykonano prace dociepleniowe
budynków, adaptacje pomieszczeń na
węzły cieplne oraz możliwe do
wykonania fragmenty instalacji c.o. i
c.w.u. w poszczególnych budynkach
(prace nie kolidujące z utrzymaniem
możliwości ogrzewania lokali w sezonie
2018-2019).
ETAP III :
W sierpniu 2018r. rozpoczęto prace
związane z aktualizacją/opracowaniem
nowej dokumentacji projektowej, która
będzie podstawą do ubiegania się w 2019
r. o dofinansowanie zadania ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20142020.
ETAP IV: nie prowadzono działań.
Równolegle z pracami związanymi z
ociepleniem budynków oraz budową
instalacji wewnętrznej, prowadzone były
prace projektowe i budowlane związane z
rozbudową sieci cieplnej oraz budową
przyłączy i węzłów cieplnych w
budynkach:
- zakończono prace projektowe związane
z budową sieci rozdzielczych i przyłączy
dla budynków przy ulicy Głębokiej oraz
budynków objętych etapem I,
- zakończono prace projektowych
związanych z budową węzłów cieplnych
dla budynków objętych etapami I i II,
- prowadzono budowę węzłów cieplnych
w budynkach objętych etapem II.
25

Open Air Museum. Cieszyn Czeski
Cieszyn

Gmina Cieszyn

Wykonany został projekt zamienny, który
stanowił podstawę do przygotowania
dokumentacji przetargowej.
W wyniku przetargu wybrany został
wykonawca robót budowlanych, z
którym w grudniu 20918 r. zawarta
została umowa.

13.899 zł

26

Połączenie śródmieścia Cieszyna
i Czeskiego Cieszyna (projekt
realizowany w polskiej części
miasta)

Gmina Cieszyn

41.969,20 zł

28

Ożywienie społeczno-gospodarcze
cieszyńskiego Rynku

37

Zagospodarowanie terenu nad Olzą
– aktywizacja i integracja
społeczna

Zlecenie i rozpoczęcie opracowania
dokumentacji projektowej dla projektu
pod nazwą „Szlakiem cieszyńskiego
tramwaju – rozwój transgranicznej
turystyki”, w ramach której planowana
jest rewitalizacja Rynku, ul. Głębokiej,
części ul. Zamkowej oraz budowa
Transgranicznego Centrum Informacji
Publicznej wraz z przebudową tarasu
przy budynku Zamkowa 2.
W ramach projektu planowane jest
również wykonanie symbolicznej trasy
tramwajowej na odcinku od Mostu
Przyjaźni, poprzez ul. Zamkową,
Głęboką, Szersznika, Górny Rynek,
Wyższa Brama, do skrzyżowania z ul.
Bielską

27

Budowa zintegrowanego węzła
przesiadkowego w Cieszynie

Gmina Cieszyn

Realizacja przedsięwzięcia zakończona w 3.665.477,31 zł
2018 roku.
W ramach przedsięwzięcia
przebudowano i wyremontowano
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zabytkowy budynek byłego dworca
kolejowego, wyburzono budynek
parterowy i w jego miejsce wybudowano
nowy budynek, w którym zlokalizowane
zostały wszystkie funkcje związane z
obsługą podróżnych. Ponadto
wybudowano płytę i zadaszenie dworca
autobusowego, a także zagospodarowano
teren wokół budynku urządzając parking
dla osób korzystających z dworca.
Przebudowano zachodnią części ul.
Hajduka (bezpośrednio przylegającą do
dworca), a także skrzyżowanie ul.
Hajduka i ul. Bobreckiej (poprzez
budowę ronda) celem włączenia węzła
przesiadkowego w istniejący układ
drogowy.
W ramach przedsięwzięcia wdrożony
został również System dynamicznej
informacji pasażerskiej, którego celem
zapewnienie informacji o rozkładach
jazdy (w przypadku autobusów
komunikacji miejskiej w trybie on-line)
na tablicach informacyjnych
zamontowanych na terenie węzła
przesiadkowego, za pomocą aplikacji
„myBus” na telefony komórkowe, jak
również poprzez internet. System
obejmował również wdrożenie biletu
elektronicznego w komunikacji miejskiej.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane
środkami europejskimi w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20142020, działanie: 4.5. Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne
oświetlenie, poddziałanie: 4.5.2.
Niskoemisyjny transport miejski oraz
efektywne oświetlenie – RIT Subregionu
Południowego.
Na realizację przedsięwzięcia Gmina
Cieszyn uzyskała również pomoc
finansową z Powiatu Cieszyńskiego.
29

Budowa dwóch budynków
mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Mickiewicza

30

Remont murów oporowych i
historycznych murów obronnych

Zakład Budynków Miejskich Sp. Przedsięwzięcie nie było realizowane.
z o.o.
Gmina Cieszyn

·
mur oporowy przy ul.
Górnej 9-17
W sierpniu 2018 r. pozyskano
dokumentację projektowo-kosztorysową,
zaś w listopadzie została wydana przez
Starostę
Cieszyńskiego
decyzja
pozwolenia na budowę. W grudniu
ogłoszony został przetarg na roboty
budowlane.

-

13.345,50 zł

·
mur oporowy przy ul.
Głębokiej 50
W drodze negocjacji we wrześniu 2018 r.
doszło do porozumienia z zarzadcą
budynków nr 52 i 55 w sprawie
współfinansowania
muru.
W
październiku
wyłoniony
został
wykonawca
prac
projektowych
i
podpisana została umowa.
31

Modernizacja budynku schroniska i
noclegowni przy ul. Błogockiej 30

Gmina Cieszyn

Opracowany został projekt budowlany
przebudowy nieruchomości., a także
złożony został wniosek do Banku
Gospodarstwa Krajowego o dopłatę do
inwestycji z Funduszu Dopłat. Na
podstawie tego wniosku uzyskano
dofinansowanie w wysokości 1.905.700
zł.

32

Tworzenie sieci mieszkań

Gmina Cieszyn

Utworzono 1 mieszkanie chronione w 144.226,99 zł
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57.600 zł

chronionych w zasobie
mieszkaniowym Gminy Cieszyn

33

Klub Senior +

34

Program działań edukacyjnoaktywizujących i integrujących dla
seniorów

lokalu przy ul. Górnej w Cieszynie.
Mieszkanie
powstało
zgodnie
z
działaniem
4.7
Programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem” i jest przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych
ze
znacznym
stopniem
niepełnosprawności
lub
umiarkowanym, w odniesieniu do do
których orzeczono chorobę psychiczną
lub upośledzenie umysłowe, całościowe
zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz
dla osób niewidomych.
Gmina Cieszyn
COK Dom Narodowy,
Biblioteka Miejska

W ramach przedsięwzięcie realizowano
szereg spotkań, warsztatów i kursów
skierowanych do seniorów.
1. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności,
realne korzyści” (projekt realizowany ze
środków europejskich w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”) cykl szkoleń stacjonarnych
zrealizowanych w przez cały rok.
Zrealizowano łącznie: 198 szkoleń, w
których uczestniczyło 800 osób
(najczęściej realizowane tematy kursów
to: pierwsze kroki z komputerem;
obsługa e-konta; tworzę, udostępniam i
publikuję własne materiały; jak zdobyć
informacje o najbliższym otoczeniu;
oszczędzanie przez internet; serwisy
kulturalne i rozrywkowe online; moja
pielgrzymka; Grobonet itp.
2. Kursy komputerowe dla seniorów :
1) Zaskocz wnuka 2.0 – kursy
komputerowe dla
średniozaawansowanych grup Seniorów.
Liczba kursów/szkoleń: 81
Liczba uczestników: 532 osoby
2) Pogotowie komputerowe – szkolenia
indywidualne dla osób chcących
podnieść swoje kompetencje cyfrowe
(obsługa laptopa, tableta, smartfona).
Liczba uczestników: 186 osób.
3. Angielski dla seniora 55+ - kurs języka
angielskiego dla osób powyżej 55 roku
życia
Liczba spotkań warsztatowych: 24
Liczba uczestników: 21 osób (dwie stałe
grupy)
4. Kursy dla członków Stowarzyszenia
„Uniwersytet Trzeciego Wieku” w
Cieszynie. Liczba warsztatów
komputerowych: 56. Liczba uczestników:
stała 24-osobowa grupa Seniorów.
5. Mobilny bibliotekarz - Cykliczne
spotkania bibliotekarzy z mieszkańcami
PDPS „Pogodna jesień” – pogadanki,
warsztaty, prelekcje. Liczba spotkań: 12,
liczba uczestników: 145 osób.
6. Impreza „Nadolziańskie senioralia” –
w programie wystąpili: Zespół tanecznomażoretkowy – Cieszyńskie
Gwiazdeczki, Zespół Tańca Grupy
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, AGG –
Amatorska Grupa Gitarowa, Chór
Jubileuszowy i Kapela Zespołu Pieśni i
Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny
Marcinkowej, Andrzej Rybiński, Akord –
muzyka do tańca, ponadto zorganizowane
były stoiska zdrowotne dla seniorów.
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31.872,92 zł

35

Poprawa efektywności
energetycznej w miejskich
obiektach użyteczności publicznej
w Cieszynie

Gmina Cieszyn

1. Zadanie „Termomodernizacja budynku 1.208.093,86 zł
SP-6” - zakończone w 2017 r.
2.
Zadanie
„Termomodernizacja
termomodernizacja budynku P-2” zakończone w 2017 r.
3.
W
ramach
zadania
„Termomodernizacja budynku SP-4”
wykonano:
- remont elewacji podwórzowych
południowo-zachodniej i południowowschodniej,
- ocieplono elewację podwórzową
północno-zachodnią, - wymieniono stolarkę okienną wraz z
parapetami zewnętrznymi i
wewnętrznymi,
- wymieniono stolarkę drzwiową w
ścianach podwórzowych,
- docieplono strop nad ostatnią
kondygnacją,
- wymieniono zewnętrzne przewody
wentylacyjne z kuchni.

36

Poprawa efektywności
energetycznej budynków
użyteczności publicznej Powiatu
Cieszyńskiego

Powiat Cieszyński

W budynku II LO im. M. Kopernika
wykonano wymianę okien, ocieplenie
stropu auli oraz ocieplenie ścian od
podwórza.
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890.884 zł

Załącznik Nr 3 do Raportu o stanie Gminy Cieszyn

ZESTAWIENIE
W 2018 ROKU

SZCZEGÓŁOWE

UCHWAŁ

RADY MIEJSKIEJ

NUMER
LP.

I DATA
UCHWAŁY
XLIII/434/18

1.
28.03.2018 r.

XLIV/450/18
2.
26.04.2018 r.

XLV/477/18
3.
24.05.2018 r.

XLVII/505/18
4.
30.08.2018 r.

XLVI/483/18
5.
28.06.2018 r.

XLVI/484/18
6.
28.06.2018 r.

XLVII/507/18
7.
30.08.2018 r.

8.

XLVIII/516/18

CIESZYNA REALIZOWANYCH

REALIZUJĄCY ZGODNIE Z
ZARZĄDZENIEM
BURMISTRZA MIASTA
CIESZYNA

TYTUŁ UCHWAŁY

KRÓTKI OPIS DZIAŁAŃ

w sprawie podziału Gminy Cieszyn na
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu

Sekretarz Miasta, Wydział
Organizacyjny

Podanie do publicznej wiadomości treści
uchwały, wprowadzenie nowego podziału
od wyborów samorządowych 2018

w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich granic i
numerów oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych

Sekretarz Miasta, Wydział
Organizacyjny

Podanie do publicznej wiadomości treści
uchwały, wprowadzenie nowego podziału
od wyborów samorządowych 2018

w sprawie uchylenia uchwały nr
XXXIX/395/17 Rady Miejskiej Cieszyna z
dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy
partnerskiej i przystąpienie do realizacji
projektu pn.: "Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie
podatków i opłat lokalnych oraz
zarządzania nieruchomościami w 8
gminach: Wisła, Brenna, Istebna, Cieszyn,
Ujsoły, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk
oraz Miasto Świnoujście" z innymi
gminami oraz podmiotami spoza sektora
finansów publicznych

Wydział Organizacyjny

W dniu 13 kwietnia 2018 roku Urząd
Miejski w Cieszynie otrzymał informację,
że zgodnie z decyzją administracyjną firma
F5 Konsulting Sp. z o. o. z Poznania
utraciła możliwość ubiegania się o
europejskie środki finansowe na realizację
projektu. W związku z powyższym
zaistniała konieczność uchylenia uchwały
oraz odstąpienia od realizacji projektu.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy partnerskiej i przystąpienie do
realizacji projektu pn. "Przyjazny e-urząd
podniesienie jakości usług w zakresie
podatków i opłat lokalnych oraz
zarządzania nieruchomościami w 6
miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze,
Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, CzechowiceDziedzice

Wydział Organizacyjny

Przekazanie treści uchwały do firmy DGA
Sp. z o. o. – Lidera Partnerstwa

Biuro Rady Miejskiej

Zgodnie z rekomendacją Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Cieszyna,
sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta
Cieszyna za rok 2017 zostało przyjęte

Biuro Rady Miejskiej

Zgodnie z rekomendacją Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Cieszyna,
zostało udzielone absolutorium
Burmistrzowi Miasta Cieszyna

Biuro Rady Miejskiej

Realizując zapis art. 162 par. 9 ustawy
Prawo o ustroju sądów powszechnych,
wystąpiono do KWP w Katowicach o
informację n/t kandydatów społecznych w
wyborach uzupełniających na ławników

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem Burmistrza Miasta
Cieszyna z wykonania budżetu Miasta
Cieszyna za 2017 rok

w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Cieszyna

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji informacji o
kandydacie na ławnika

W sprawie wyborów uzupełniających
ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-

Biuro Rady Miejskiej
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Uchwałę o wyborze ławnika w wyborach
uzupełniających, wraz z kompletem

27.09.2018 r.

XLIX/531/18
9.
25.10.2018 r.

XLIX/530/18
10.
25.10.2018 r.

XLVIII/511/18
11.
27.09.2018 r.

Białej

dokumentów przesłano do Sądu
Okręgowego w Bielsku-Białej

W sprawie określenia szczegółowych zasad
wynoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad
tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasad promocji
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
oraz formalnych wymogów, jakim muszą
odpowiadać składane projekty

Biuro Rady Miejskiej

Uchwałę podano do publicznej
wiadomości, poprzez skierowanie jej do
publikacji w Dzienniku Urzędowym
Śląskiego oraz opublikowanie w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiej w Cieszynie

W sprawie uchwalenia Statutu Miasta
Cieszyna

Biuro Rady Miejskiej

W oparciu o przepisy Statutu Miasta
Cieszyna realizowane są zadania Miasta, w
tym wszystkie sprawy publiczne o
znaczeniu lokalnym

W sprawie przyznanie „Lauru Srebrnej
Cieszynianki 2018”

Biuro Promocji Informacji i
Turystyki

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej
zgodnie z regulaminem konkursu,
przygotowanie prezentacji laureata i
dorobku Gminy na uroczyste wręczenie
lauru i do publikacji
Na podstawie uchwały prowadzone są
kontrole we wszystkich żłobkach
publicznych i niepublicznych, działających
na terenie Cieszyna.

XLVIII/514/18
12.
27.09.2018 r.

XLVI/490/18
13.
28.06.2018 r.

14.

XLVI/489/18
20.06.2018 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Cieszyn

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Cieszyna dla
obszaru obejmującego wschodnią część
terenów położonych pomiędzy ul. Gen. J.
Hallera a terenami kolei

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

W 2018 r. przeprowadzono 5 kontroli we
wszystkich żłobkach działających na
terenie Cieszyna. Wskutek tej uchwały
utraciła moc uchwała Nr IX/83/11 z dnia
30.06.2011 r. w sprawie planu nadzoru nad
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami.
Na podstawie uchwały projekt regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Cieszyn został
przekazany do
zaopiniowania przez Regionalnego
Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Gliwicach.
W ramach realizacji uchwały w 2018 r.
wykonano następujące czynności:
opublikowano ogłoszenie
i obwieszczenie o przystąpieniu do
sporządzania projektu planu określające
termin do składania wniosków do planu,
zawiadomiono właściwe instytucje i
organy administracyjne, opracowano
projekt planu, prognozę skutków
finansowych uchwalenia planu, prognozę
oddziaływania ustaleń planu na
środowisko oraz poddano go
opiniowaniu i uzgodnieniom.

XLV/476/18
15.
24.05.2018 r.

w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji
miejsc nowych przystanków
komunikacyjnych

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

W uchwale tej Rada Miejska Cieszyna
wskazała wstępne miejsce lokalizacji
nowego przystanku komunikacyjnego przy
drodze wojewódzkiej DW 938 relacji
Cieszyn - Pawłowice, w miejscowości
Cieszyn, na ulicy Katowickiej przy Szkole
Podstawowej nr 6, na pasie jezdni
prowadzącym w kierunku centrum
Cieszyna.
Na jej podstawie wystąpiono do Zarządu
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Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o
urządzenie przystanku w miejscu
wskazanym w uchwale, w trakcie
prowadzonej modernizacji drogi.
Odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich
była negatywna – nie wybudowano
przystanku w trakcie prac remontowych.

16.

XLIV/452/18
26.04.2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Cieszyna dla
terenów w rejonie ulic Gajowej i Łanowej

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

W ramach realizacji uchwały w 2018 r.
zostały wykonane następujące czynności:
opublikowano ogłoszenie i obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzania projektu
planu określające termin do składania
wniosków do planu, zawiadomiono
właściwe instytucje i organy
administracyjne, opracowano projekt
planu, prognozę skutków finansowych
uchwalenia planu, prognozę
oddziaływania ustaleń planu na
środowisko oraz poddano go opiniowaniu
i uzgodnieniom, skorygowany w wyniku
tego projekt planu poddano wyłożeniu do
publicznego wglądu.

XLIII/436/18
17.
28.03.2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu Dworca
Cieszyn

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

Uchwała pozostaje w bieżącej realizacji.
Zarządzający dworcem oraz służby
porządkowe kontrolują przestrzeganie
regulaminu przez korzystających
przewoźników i pasażerów z infrastruktury
dworca.

Na podstawie uchwały zawarte zostały
dwie umowy z Kolejami Śląskimi. Jedna
dotyczyła udostępnienia fragmentu placu
pod montaż biletomatu, a druga
XLII/429/18
18.
22.02.2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dostępu do
dworca kolejowego w Cieszynie

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

udostępnienia Dworca Cieszyn w zakresie
korzystania z holu głównego, poczekalni i
ogólnodostępnych sanitariatów celem
odprawy podróżnych.
Podpisanie umów nastąpiło w dniu
01.08.2018 r.
Na podstawie uchwały Gmina Cieszyn
pobiera od dnia 01.09.2018 r. opłatę za
korzystanie przez operatorów publicznego
transportu zbiorowego oraz przewoźników
z dworca zlokalizowanego
w Cieszynie, przy ul. Hajduka, w
wysokości:

XLII/427/18
19.
22.02.2018 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie
z dworca zlokalizowanego w Cieszynie
przy ul. Hajduka

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

1) 1,10 zł dla pojazdów przystosowanych
do przewozu większej liczby osób niż 24
(wliczając kierowcę),
2) 1,05 zł dla pojazdów przystosowanych
do przewozu 24 osób (wliczając kierowcę)
lub mniej, za jedno zatrzymanie środka
transportu na dworcu.
W 2018 r. wpływy do Budżetu Miasta z
ww.
tytułu wyniosły 30.497,50 zł.

20.

XLII/426/18

w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych i dworców, których

Wydział Strategii i Rozwoju
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Na jej podstawie dokonywane są
uzgodnienia zasad korzystania z Dworca

przez przewoźników oraz zawierane są z
nimi umowy na korzystanie z Dworca.

21.

22.02.2018 r.

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Cieszyn oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków
i dworców

XLI/410/18

w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz
zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Miasta

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

25.01.2018 r.

XXXVIII/367/17
22.
26.10.2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku
2026

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

W 2018 r. dokonano 54 uzgodnień oraz
zawarto7 umów. Wskutek tej uchwały
utraciła moc uchwała Nr XXVII/275/12 z
dnia 20.12.2012 r. w sprawie przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Cieszyn
oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
Opracowano projekt regulaminu pracy
Komitetu Rewitalizacji oraz projekt
ogłoszenia naboru członków Komitetu.
W ramach realizacji uchwały prowadzone
były czynności zmierzające do powołania
Komitetu Rewitalizacji, a następnie
wyznaczenia specjalnej strefy rewitalizacji.
Zbierano informacje
o
realizacji przedsięwzięć ujętych w GPR za
2017 rok. Realizacja Programu, zgodnie z
uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna wymaga
utworzenia stanowiska pełnomocnika
ds. rewitalizacji w wymiarze 1/2 etatu.
Pracownik ten będzie podlegał
bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału
SRM.
W ramach realizacji uchwały w 2018 r.
przeprowadzona zastała procedura
Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 i
2019.
Uchwała podlega bieżącej realizacji.

XXXV/340/17
23.
29.06.2017 r.

XXXV/338/17
24.
29.06.2017 r.

XXXIV/322/17
25.
25.05.2017 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami
Cieszyna

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od
Gminy Hażlach oraz od Gminy
Zebrzydowice części ich zadania
publicznego w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego i na zawarcie
porozumienia

w sprawie przygotowania projektu uchwały
ustalającej zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabaryty, standardy

wszystkie
wydziały
i jednostki miejskie

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta
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W trybie przedmiotowej uchwały
przeprowadzone zostały pogłębione
konsultacje społeczne dot. sporządzanego
projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulic
Kargera, Kossak-Szatkowskiej i Siennej
poprzez udział w programie „Przestrzeń
dla partycypacji” uzyskując dodatkowe
środki na ten cel.
W ramach realizacji uchwały zostało
zawarte
porozumienie międzygminne pomiędzy
Gminami Cieszyn, Zebrzydowice i
Hażlach w sprawie świadczenia usług w
zakresie publicznego transportu
zbiorowego użyteczności publicznej,
dotyczącego cieszyńskiej komunikacji
miejskiej,
będące podstawą do zawierania każdego
roku umów z Gminami Hażlach i
Zebrzydowice
o udzielanie dotacji celowej. Umowy
dotacji
z obiema gminami zostały zawarte w dniu
15.01.2018 r., a na ich podstawie do
budżetu miasta wpłynęła kwota 173 tys. zł.
W 2018 roku zrealizowano dwa z czterech
etapów prac nad uchwalą krajobrazową.
Etap I: część analityczna – wykonanie
diagnozy przestrzennej. W ramach prac

wykonano profesjonalną analizę walorów
krajobrazowych
Cieszyna oraz inwentaryzację typów
tablic
i urządzeń reklamowych, obiektów małe
architektury i ogrodzeń. W ramach
rozpoznania nastawienia mieszkańców
przeprowadzono geoankietę internetową,
ankietę papierową oraz wywiad
terenowy. Odbyło się jedno spotkanie z
osobami zainteresowanymi, na którym
zaprezentowano zagadnienie i jego
znacznie dla społeczności
Cieszyna oraz analizowano najistotniejsze
problemy przestrzenne. Dokonano również
prezentacji prac Radnym Rady Miejskiej
Cieszyna – członkom Komisji Urbanistyki,
Strategii i Ochrony Zabytków.
jakościowe oraz rodzaje materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Etap II: część koncepcyjna – opracowanie
rozwiązań merytorycznych. Efektem
wykonanych prac było przedstawienie
głównych założeń dla uchwały
krajobrazowej oraz propozycji rozwiązań,
które przedstawiono w formie ideowej.
Opracowano również wariantowe
rozwiązania możliwych regulacji w
zależności od podziału miasta na obszary.
Podsumowaniem prac był wybór wariantu
decydującego o sposobie kształtowania
przepisów. W ramach partycypacji
społecznej odbyły się dwa spotkania
otwarte z przedsiębiorcami i
mieszkańcami.
Wszystkie informacje i materiały
dotyczące prac nad uchwałą krajobrazową
publikowane są na stronie internetowej
http://www.um.cieszyn.pl/uchwalakrajobrazowa.html.
W ramach realizacji uchwały w 2018 r.
wykonano następujące czynności:
opracowano raport

XXVI/248/16
26.
27.10.2016 r.

XXVI/247/16
27.
27.10.2016 r.

28.

XXXVI/383/13

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Cieszyna
obejmującego obszar w rejonie ul.
Bielskiej, ul. Kossak-Szatkowskiej, ul.
Morcinka i ul. Kargera

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

z przeprowadzonego w 2017 r. spotkania
otwartego, zorganizowano i
przeprowadzono warsztat planistyczny,
opracowano raport podsumowujący całość
przeprowadzonych działań
partycypacyjnych,
opublikowano ogłoszenie i obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzania projektu
planu określające termin do składania
wniosków do planu, wykonano projekt
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, prognozę oddziaływania
ustaleń planu na środowisko oraz prognozę
skutków finansowych uchwalenia planu.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Cieszyna obejmującego obszar zawierający
częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i
Pastwisk

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

W ramach realizacji uchwały w 2018 r.
zostały wykonane następujące czynności:
dokonano
ustaleń z Państwowym Instytutem
Geologicznym oraz geologiem
powiatowym w zakresie
skonkretyzowania w projekcie zmiany
planu ograniczeń w zagospodarowaniu
terenów osuwiskowych, wznowiono prace
projektowe nad opracowaniem projektu
zmiany planu.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz

Wydział Strategii i Rozwoju

Na podstawie uchwały zawierane są
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każdego roku umowy dotacji ze żłobkami
niepublicznymi zlokalizowanymi na
terenie Cieszyna.
Do 31.12.2018 r. dotacja udzielana była na
każde dziecko objęte opieką w ww.
placówkach, bez względu na jego miejsce
zamieszkania.
24.10.2013 r.

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
na terenie Gminy Cieszyn oprócz
gminnych jednostek budżetowych

Miasta

W 2018 r. zostały zawarte umowy dotacji z
3 Żłobkami. Łączna kwota
udzielonej
w 2018 r. dotacji
wyniosła 264.634,63 zł. Wskutek wejścia
w życie tej uchwały utraciła moc uchwała
Nr XVII/180/12 z dnia 23.02.2012 r. w
sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce na terenie
Gminy Cieszyn oprócz gminnych
jednostek budżetowych
Na realizację zadania w 2018 r.
przeznaczono
w budżecie miasta 100000zł.

XXIX/302/13
29.
28.02.2013 r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
znajdujących się na terenie miasta
Cieszyna

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

Na podstawie uchwały przeprowadzony
został
w styczniu nabór wniosków o dotację.
Wpłynęły 3 wnioski. Złożone wnioski
podlegały weryfikacji i ocenie przez
komisję powołaną Zarządzeniem
Burmistrza Miasta.
W 2018r. całość kwoty została przyzna
Konwentowi o.o. Bonifratrów na remont
muru ogrodzeniowego. Dotacja została
wykorzystana i rozliczona zgodnie z
warunkami umowy.
W ramach realizacji uchwały w 2018 r.
przeprowadzono ocenę 1 złożonego
wniosku do realizacji w ramach programu
inicjatyw infrastrukturalnych.

XVII/178/12
30.
23.02.2012 r.

w sprawie uchwalenia programu lokalnych
inicjatyw infrastrukturalnych

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

Zadanie zostało wybrane do realizacji i
zawarta została umowa. Uchwała
zmieniana była przez Radę Miejską
Cieszyna w drodze uchwał Nr:
- XLIII/456/14 z dnia 29.05.2014 r.,
- XXXIV/323/17 z dnia 25.05.2017 r.,
- XXXVI/347/17 z dnia 31.08.2017 r.

W ramach realizacji uchwały w 2018 r.
przeprowadzono ocenę 9 wniosków o
realizację zadań publicznych w ramach
w sprawie uchwalenia trybu i
inicjatyw lokalnych.
szczegółowych kryteriów oceny wniosków ZP, MOPS, WS, CUW, ZC, KC,
Do realizacji wybrano 3 zadania,
SM,
MZD,
OŚR,
KPM
o realizację zadania publicznego w ramach
zabezpieczając odpowiednie środki w
inicjatywy lokalnej
budżecie miasta. Uchwała zmieniona przez
Radę Miejską Cieszyna w drodze uchwały
Nr XXX/318/13 z dnia 21.03.2013 r
SRM

XVII/177/12
31.
23.02.2012 r.

XLVIII/513/18
32.
27.09.2018 r.

W sprawie Uchwalenia Polityki Senioralnej Stanowisko ds. osób starszych i
Gminy Cieszyn na lata 2018 - 2022
niepełnosprawnych
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XLV/469/18
33.
24.05.2018 r.

XLV/468/18
34.
24.05.2018 r.
XLIV/453/18
35.
26.04.2018 r.

XLIII/435/18
36.
28.03.2018 r.

XLII/425/18
37.
22.02.2018 r.

XLII/424/18
38.
22.02.2018 r.

XLII/423/18
39.
22.02.2018 r.

40.

41.

42.

III/18/10
21.12.2010 r.

XXXVIII/370/17
26.10.2017 r.

XXXVIII/371/17
26.10.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami

umowę zawarto 11 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umów dzierżawy na czas
nieoznaczony

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami

umowy zawarto 14 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z
miejskich szaletów publicznych

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami

stawki zostały wprowadzone aneksami do
umów

w sprawie zmiany uchwały Nr
XXVII/256/16 Rady Miejskiej Cieszyna z
dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
określenia zasad zbywania, nabywania i
obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na
czas nieoznaczony, w tym zawierania
kolejnych umów dzierżawy lub najmu po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3
lat

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami

uchwała realizowana na bieżąco w
działaniach podejmowanych przez Wydział
Gospodarki Nieruchomościami

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu na czas
nieoznaczony

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/11
Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie
warunków udzielania bonifikat i wysokości
stawek procentowych przy sprzedaży lokali
mieszkalnych

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami

uchwała realizowana na bieżąco w
działaniach podejmowanych przez Wydział
Gospodarki Nieruchomościami

w sprawie zmiany uchwały Nr
XXVII/256/16 Rady Miejskiej Cieszyna z
dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
określenia zasad zbywania, nabywania i
obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na
czas nieoznaczony, w tym zawierania
kolejnych umów dzierżawy lub najmu po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3
lat

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami

uchwała realizowana na bieżąco w
działaniach podejmowanych przez Wydział
Gospodarki Nieruchomościami

w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadania własnego Gminy
Cieszyn w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu
w sprawie ustanowienia i określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i
pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych, nagród i
wyróżnień dla zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe oraz nagród i
wyróżnień dla trenerów i działaczy
sportowych
W sprawie zmiany uchwały XLVI/481/14
Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 sierpnia
2014 r. w sprawie przyjęcia PROGRAMU
WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU NA
LATA 2014 – 2020

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji

Wydział Sportu

Wydział Sportu
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umowę zawarto 27 lipca 2018 r.

Realizacja procedur związanych z
udzielaniem dotacji klubom sportowym,
które mają zarejestrowaną działalność
sportową na terenie Gminy Cieszyn
Realizacja procedur związanych z
przyznawaniem stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe
oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i
działaczy sportowych
Organizacja współzawodnictwa dzieci i
młodzieży w ramach Igrzyska Dzieci i
Młodzieży, organizacja imprez sportoworekreacyjnych, wspieranie organizacyjne i
finansowe organizacji pozarządowych w
działaniach na rzecz aktywności ruchowej,
prowadzenie strony internetowej
www.sport.cieszyn.pl, organizacja zajęć
dla seniorów

43.

XLIV/461/18
26.04.2018 r.

XXXIV/362/13
44.
29.08.2013 r.
XXXIX/386/17
45.
30.11.2017 r.
XLIII/459/14
46.
29.05.2014 r.
XVI/136/15
47.
30.11.2015 r.
XXVII/265/16
48.
24.11.2016 r.
XXXIX/387/17
49.
30.11.2017 r.

XXXIX/389/17
50.
30.11.2017 r.

XL/404/17
51.
28.12.2017 r.

52.

Uchwała Nr
XLI/416/18

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat
za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej oraz za korzystanie
z obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej w obiektach sportowo –
rekreacyjnych funkcjonujących przy
Urzędzie Miejskim w Cieszynie

Wydział Sportu

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków
i opłat stanowiących dochód budżetu
Miasta Cieszyna kartą płatniczą

Wydział Finansowy

Bieżące stosowanie uchwały w procesie
pobierania należności podatkowych i opłat
stanowiących dochody budżetu miasta

w sprawie określenia na rok 2018
wysokości stawek podatku od
nieruchomości

Wydział Finansowy

Wprowadzone do ustalenia podatków na
rok 2018 (wymiar podatków prowadzony
do bieżących i przyszłych podatników –
realizacja: cały rok budżetowy

w sprawie prowadzenia na terenie miasta
Cieszyna zwolnień niektórych
nieruchomości z podatku od nieruchomości

Wydział Finansowy

Podjęta bezterminowo i obowiązuje do
czasu uchylenia

w sprawie prowadzenia na terenie miasta
Cieszyna opłaty targowej, określenia
wysokości dziennych stawek opłaty
targowej, zasad jej ustalania i poboru

Wydział Finansowy

Podjęta bezterminowo i obowiązuje do
czasu uchylenia

w sprawie prowadzenia opłaty od
posiadania psów, określenia zasad
ustalania, poboru i terminów płatności

Wydział Finansowy

Podjęta bezterminowo i obowiązuje do
czasu uchylenia

w sprawie określenia stawek podatku od
środków transportowych

Wydział Finansowy

Podjęta bezterminowo i obowiązuje do
czasu uchylenia

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i
trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat należności
pieniężnych przypadających Gminie
Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym,
mających charakter cywilnoprawny,
warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazania organów lub osób do tego
uprawnionych

Wydział Finansowy

Bieżące stosowanie uchwały w procesie
umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty

Wydział Finansowy

Przekazanie uchwały w ciągu 7 dni do RIO
oraz do wydziałów i jednostek w celu
dalszego wykonania zgodnie z ustalonym
planem finansowym, realizacja do 15
czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem 2017 roku i
ich planu finansowego

Wyznaczenie przedstawiciela Rady
Miejskiej do prac Rady Programowej
Zamku Cieszyn

Wydział Kultury
Zamek Cieszyn

25.01.2018 r.

53.

Uchwała Nr
XLV/480/18

Wyznaczenie przedstawiciela Rady
Miejskiej do Rady Programowej Książnicy
Cieszyńskiej

Książnica Cieszyńska

24.05.2018 r.

54.

Uchwała Nr
XLVIII/512/18

Wydział Kultury

Przyznanie Nagrody Miasta
Cieszyna
w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury

Wydział Kultury
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Pobieranie opłat za korzystanie z obiektu
Hali Widowiskowo-Sportowej im.
Cieszyńskich Olimpijczyków, Kortów
tenisowych, Kąpieliska Miejskiego, Boiska
Wielofunkcyjnego w Marklowicach

Uchwała została zrealizowana.
Nastąpiła zmiana przedstawiciela z
ramienia Rady Miejskiej.
Uchwała została zrealizowana.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta
powołano Radę Programową w nowym
składzie.

Laureatowi- panu Eugeniuszowi Raabe
nagroda finansowa została wypłacona na
konto osobiste, a nagroda w postaci
Medalu została wręczona na uroczystości z
okazji 100 rocznicy powołania Rady

Narodowej Księstwa Cieszyńskiego w
Teatrze im. Adama Mickiewicza w dniu 19
października 2018 r.

27.09.2018 r.

XLIV/464/18
55.
26.04.2018 r.

XLV/478/18
24.05.2018 r.

w spr. wyrażenia woli przystąpienia
wspólnie z Powiatem Cieszyńskim do
realizacji projektu partnerskiego pod
nazwą: Budowa obiektu sportowego z
funkcją parkingu przy ul. 3 Maja
w Cieszynie”

Wydział Zamówień
Publicznych, Inwestycji i
Funduszy Zewnętrznych

w sprawie zaciągnięcia na warunkach
preferencyjnych długoterminowej pożyczki
ze środków WFOŚiGW w Katowicach z
przeznaczeniem na dofinansowanie
realizacji zadania inwestycyjnego pn.
"Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu
Cieszyna - etap II"

Wydział Zamówień
Publicznych, Inwestycji i
Funduszy Zewnętrznych

w spr. zmiany uchwały Nr XLV/478/18
Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 maja
2018 roku

56.

XLVI/494/18

w spr. zmiany uchwały Nr XLV/478/18
Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 maja
2018 roku

odbyły się dwa spotkania grupy roboczej w
skład której wchodzą przedstawiciele
Powiatu i Gminy. Powiat zlecił
opracowanie koncepcji architektonicznej

W maju złożono wniosek o
pożyczkę
z WFOŚiGW w
Katowicach, w lipcu otrzymano pismo
informujące
o koniecznych
uzupełnieniach, w sierpniu odesłano
uzupełniony wniosek. Do dzisiaj nie
uzyskano odpowiedzi.

Wydział Finansowy

28.06.2018 r.
Wydział Zamówień
Publicznych, Inwestycji i
Funduszy Zewnętrznych

XLVII/502/18
30.08.2018 r.
57.

XLV/472/18
24.05.2018 r.
XLI/419/18

58.
25.01.2018 r.

XLII/430/18
59.
22.02.2018 r.

60.
XXIV/245/12
25.10.2012 r.

XIII/94/15
61.
27.08.2015 r.

62.

XXXIX/293/17

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
Gminna Komisja
Zwiększono liczbę wydawanych zezwleń
zezwoleń na sprzedaż napojów
Rozwiązywania Problemów na sprzedaż napojów alkoholowych o 25%
alkoholowych oraz zasad usytuowania na
Alkoholowych
terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i Wydział Spraw Obywatelskich i
podawania napojów alkoholowych.
Działalności Gospodarczej
W sprawie nadania rondu przy
Została nadana nazwa rondu
skrzyżowaniu ulic Stawowej, Katowickiej, Wydział Geodezji, Kartografii i
Liburnii i Kolejowej nazwy: Rondo Jana
Katastru Nieruchomości
Pawła II
W sprawie określenia zasad nadawania
Została nadana nazwa rondu
nazw ulic, placów, parków, skwerów, rond i Wydział Geodezji, Kartografii i
innych terenów obiektów publicznych
Katastru Nieruchomości
położonych na trenie Miasta Cieszyna

w sprawie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
Wydział Ochrony Środowiska i
nieruchomości, na których nie zamieszkują
Rolnictwa
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

objęcie nieruchomości niezamieszkałych
na których powstają odpady komunalne
systemem gospodarki odpadami
komunalnymi

w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

określenie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie
Wydział Ochrony Środowiska i odpadami komunalnymi przez właścicieli
Rolnictwa
nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunale

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Wydział Ochrony Środowiska i określenie wzoru formularza
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26.01.2017 r.

opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właściciela
nieruchomości

Rolnictwa

umożliwiającego zadeklarowanie opłaty za
odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych
określenie:

XXXIX/392/17
63.
30.11.2017 r.

w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i
Wydział Ochrony Środowiska i
zagospodarowania tych odpadów, w
Rolnictwa
zamian za uiszczaną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

- częstotliwości i zasad odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości,
- rodzaju odbieranych odpadów
komunalnych
- zasad funkcjonowania punktu
selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych

XXXIX/393/17
64.
30.11.2017 r.

XLII/422/18
65.
22.02.2018 r.

XLII/421/18
66.
22.02.2018 r.

XLVIII/515/18
67.
27.09.2018 r.

XLIX/524/18
68.
25.10.2018 r.
XLIX/525/18
69.
25.10.2018 r.

III/13/18
70.
20.12.2018 r.

III/12/18
71.
20.12.2018 r.
XLVII/499/18
72.
30.08.2018 r.

73.

XLVII/498/18

w sprawie uchwalenia regulaminu
określenie wymagań w zakresie
Wydział Ochrony Środowiska i
utrzymania czystości i porządku na terenie
utrzymania czystości i porządku na terenie
Rolnictwa
Gminy Cieszyn
gminy
w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w
Wydział Ochrony Środowiska i
przypadku nieruchomości
Rolnictwa
niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne

określenie wysokości opłaty za odbiór i
zagospodarowanie odpadów z pojemnika o
określonej pojemności. zrealizowano
poprzez wysłanie zawiadomień
właścicielom nieruchomości

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami
Wydział Ochrony Środowiska i
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
Rolnictwa
opłaty

określenie wysokości opłaty za odbiór i
zagospodarowanie odpadów ponoszonej
przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych. Zrealizowano poprzez
wysłanie zawiadomień właścicielom
nieruchomości

w sprawie uzgodnienia prac
wykonywanych na potrzeby ochrony
przyrody, polegających na zabiegach
pielęgnacyjnych drzew – pomników
przyrody

uzgodnienie zakresu wykonania zabiegów
pielęgnacyjnych 17 drzew – pomników
Wydział Ochrony Środowiska i
przyrody. z uwagi na możliwości
Rolnictwa
finansowe budżetu miasta, zabiegami
objęto 11 drzew

w sprawie ustanowienia pomników
przyrody na terenie Gminy Cieszyn

Wydział Ochrony Środowiska i ustanowienie formy ochrony jako pomnika
Rolnictwa
przyrody w odniesieniu do 7 drzew

zniesienie formy ochrony jako pomnika
w sprawie zniesienia pomnika przyrody na Wydział Ochrony Środowiska i przyrody w odniesieniu do 1 drzewa (z
terenie Gminy Cieszyn
Rolnictwa
uwagi na zły stan zdrowotny i zagrożenie
dla otoczenia)
W sprawie określenia regulaminu
otwartego konkursu ofert dla niepubl.
przedszkoli, oddziałów, innych form
wychowania przedszkolnego

Przeprowadzenie konkursu ofert przez
CUW dla niepublicznych przedszkoli
niepubliczne jednostki
oświatowe

W sprawie ustalenia planu sieci i określenia
granicy obwodów publ. szkół
podstawowych

szkoły podstawowe

Uchwała przekazana do szkół celem
zapoznania się z obwodami

W sprawie regulaminu określającego
wysokości stawek dodatków do
wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli

jednostki oświatowe

Na podstawie w/w uchwały są naliczane
dodatki do wynagrodzeń nauczycieli

W sprawie ustalenia kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli ze

Jednostki oświatowe
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Organy upoważnione składają wniosek do
BMC o przyznanie nagrody burmistrza,

specjalnego funduszu nagród

dyrektorzy jednostek oświatowych
przyznają nagrody dyrektorskie dla
nauczycieli

W sprawie ustalenia czasu bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki oraz
wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w
publicznych przedszkolach

Wprowadzono wzory deklaracji w sprawie
korzystania z wychowania przedszkolnego
oraz wdrożono system ewidencji pobytu
dzieci w przedszkolu, wdrożono
regulaminy pobierania opłat za korzystanie
z usług przedszkola

30.08.2018 r.

XVL/475/18
74.
24.05.2018 r.

XVL/474/18
75.
24.05.2018 r.

XVL/473/18
76.
24.05.2018 r.

XLIV/462/18
77.
26.04.2018 r.

XLI/409/18
78.
25.01.2018 r.
XXVIII/275/16
79.

W sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzinowego
zajęć dydaktycznych, wychowawczych., i
opiekuńczych dla niektórych nauczycieli
pracuj. w szkołach i przedszkolach
w sprawie ustalenia zasad udzielania
obniżek obowiązkowego wymiaru godzin
dydaktycznych dla nauczycieli, którym
powierzono kier. stanowisko
W sprawie ustalenia wysokości cen i opłat
za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej oraz za korzystanie
z obiektów i urządzeń publicznych na
basenie krytym przy SP 4
W sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli

80.
29.12.2016 r.
XXVII/261/16
81.
24.11.2016 r.

IV/11/14
82.
18.12.2014 r.

Przekazano do jednostek
oświatowych
do stosowania w
Publiczne przedszkola i szkoły bieżącej pracy
i
przygotowaniach arkuszy organizacyjnych

Publiczne przedszkola i szkoły

przekazano do stosowania na basenie w SP
4
Szkoła Podstawowa Nr 4

W sprawie organizacji wspólnej obsługi dla
jedn. org. Gminy Cieszyn

Centrum Usług Wspólnych,
jednostki obsługiwane

W sprawie zmiany uchwały nr VIII/63/07 z
26.04.2007 w sprawie określenia rodzajów
świadczeń przyznawanych nauczycielom

Centrum Usług Wspólnych

W sprawie zmiany uchwały nr
XXXV/354/05 z 31.03.2005 r. w sprawie
regulaminu udzielania uczniom zam. na
terenie Gminy Cieszyn pomocy mat.

Centrum Usług Wspólnych

w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXVII/389/13 z 28 listopada 2013 roku
w sprawie uchwalenia reg. korzystania z
sal gimnastycznych, boisk i pływalni, przy
placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Cieszyn

XLIV/467/14
26.06.2014 r.

XIV/139/11
24.11.2011 r.

W sprawie powierzenia Gminie Ustroń
organizacji nauki religii Kościoła
Zielonoświątkowego

Centrum Usług Wspólnych,
Urząd Miejski Ustroń
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Stosowana przez CUW przy udzielaniu
pomocy zdrowotnej nauczycielom

Stosowana przez CUW przy udzielaniu
pomocy uczniom

Jednostki oświatowe

Centrum Usług Wspólnych,
Urząd Miejski w Cieszynie

83.

reguluje zakres działania CUW

Przekazano do stosowania jednostkom
oświatowym

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju
Oświaty w Cieszynie do roku 2020

84.

Przekazano do jednostek oświatowy do
stosowania w bieżącej pracy i
przygotowaniach arkuszy organizacyjnych

niepubliczne przedszkola/ inne wprowadzono procedurę trybu udzielania i
rozliczania dotacji zarządzeniem
formy wychowania
Dyrektora CUW
przedszkolnego

29.12.2016 r.
XXVIII/273/16

Publiczne przedszkola

Nie został powołany Zespół Roboczy ds.
Strategii. Koordynatorem zgodnie ze
Strategią jest SRM. Zbiorczy monitoring i
okresową ewaluację dokonują Burmistrz
Miasta oraz Zespół Roboczy ds. Strategii;
ocena stopnia realizacji Strategii odbywa
się na podstawie danych z monitoringu
przedstawionych przez ZOJO/CUW.
Zespół Roboczy nie został powołany.
Podpisano porozumienie z Gminą Ustroń
w sprawie prowadzenia religii

LII/529/10
85.
28.10.2010 r.
XXXXIX/429/09
86.

W sprawie określenia jednostek
budżetowych gromadzących dochody na
wydzielonym rachunku

W sprawie zmiany uchwały nr
XXXVI/383/09 RM Cieszyna

Centrum Usług Wspólnych,
Wydział Finansowy

26.11.2009 r.

XXXVIII/410/09
87.

powierzenia Miastu na prawach powiatu
Bielsko-Biała organizacji nauki religii
Kościoła Chrześcijan Baptystów

XXXVI/383/09
27.08.2009 r.

89.

Przygotowanie not księg. przez CUW,
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi prowadzi pozaszkolny
punkt nauki religii
Podpisano porozumienie z Gminą B-B w
sprawie prowadzenia religii

Centrum Usług Wspólnych,
Urząd Miejski Bielsko-Biała

29.10.2009 r.

88.

Jednostki oświatowe posiadają
Publiczne jednostki oświatowe indywidualne rachunki bankowe

W sprawie przejęcia od Gmin Powiatu
Ciesz. org. nauki religii w pozaszkolnych
punktach katechetycznych

Centrum Usług Wspólnych,
Wydział Finansowy

Przygotowanie not księg. przez CUW,
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi prowadzi pozaszkolny
punkt nauki religii

Uchwała wskazuje sieć przedszkoli
XIV/144/03 ze zm. W sprawie ustalenia sieci publicznych
Centrum Usług Wspólnych,
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
publiczne przedszkola i oddziały
szkołach podstawowych prowadzonych
przedszkolne
30.10.2003 r.
przez Gminę Cieszyn
XXXIX/367/01

90.

w sprawie regulaminu targowisk i hal
targowych

Miejski Zarząd Dróg

Funkcjonowanie targowisk zgodnie
z regulaminem.

29.03.2001 r.
XXV/241/04
91.
1.07.2004 r.
XLVIII/496/14
92.
25.09.2014 r.
XVI/136/15
93.
26.11.2015 r.

XXVIII/279/16
94.
29.12.2016 r.

XXXVI/350/17
95.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w
mieście Cieszynie

Miejski Zarząd Dróg

Opłaty za zajęcie pasa drogowego
pobierane zgodnie z obowiązującą
uchwałą.

w sprawie wprowadzenia regulaminów
w parkach znajdujących się na terenie
miasta Cieszyna

Miejski Zarząd Dróg

Przestrzeganie zasad: rozmieszczenie
tablic z treścią regulaminu w parkach
znajdujących się na terenie Cieszyna.

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta
Cieszyna opłaty targowej, określenia
wysokości dziennych stawek opłaty
targowej, zasad jej ustalania i poboru
w sprawie ustalenia stref płatnego
parkowania, wysokości stawek opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w tych strefach,
wysokości opłaty dodatkowej i sposobu
poboru tych opłat
w sprawie nadania Statutu Miejskiego
Zarządu Dróg

Miejski Zarząd Dróg

Miejski Zarząd Dróg

Miejski Zarząd Dróg

Opłaty targowe pobierane zgodnie
z obowiązującą uchwałą.

Oznakowanie wyznaczonej strefy płatnego
parkowania oraz pobór opłat zgodnie
z obowiązującą uchwałą.

Funkcjonowanie jednostki zgodnie
z uchwałą.

31.09.2017 r.
XLI/414/18
96.
25.01.2018 r.

XLI/415/18

w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu
Cieszyńskiego w zakresie realizacji zadania
inwestycyjnego

Miejski Zarząd Dróg

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Cieszyńskiemu
Miejski Zarząd Dróg

97.
25.012018 r.
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Zawarto porozumienie z Powiatem
Cieszyńskim na realizację zadania
dot. przebudowy ul. Katowickiej.

Przebudowa ul. Katowickiej. Dotychczas
zrealizowano: laboratoryjne badania
nawierzchni, badania geologiczne,
opracowanie projektu docelowej
konstrukcji nawierzchni jezdni,
opracowanie projektu organizacji ruchu na
czas robót.

XLIII/444/18

w sprawie wyboru jednostki budżetowej
Miasta Cieszyna, w której zostanie
wprowadzony budżet zadaniowy
Miejski Zarząd Dróg

98.
28.03.2018 r.

XLIII/438/18
99.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Cieszyńskiemu

Miejski Zarząd Dróg

Stwierdzenie nieważności przez RIO
z powodu braku podstaw prawnych do jej
podjęcia przez organ stanowiący gminy,
naruszenie art. 7 Konstytucji RP, Uchwała
Nr 398/XVII/2018 Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia
7 czerwca 2018 roku.
Likwidacja zawężenia drogi w rejonie
muru oporowego na ul. Frysztackiej.

28.03.2018 r.
XLIII/439/18
100.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Cieszyńskiemu

Miejski Zarząd Dróg

28.03. 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Cieszyńskiemu

Opracowanie projektu dotyczącego
uporządkowania odprowadzania wód
deszczowych z pasa drogowego ul.
Hallera. Zadanie w trakcie realizacji.
Opracowanie projektu pn. Przebudowa
ul. Hażlaskiej. Zadanie w trakcie realizacji.

XLIII/440/18
Miejski Zarząd Dróg

101.
28.03.2018 r.

XLIII/441/18
102.

w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu
Cieszyńskiego w zakresie realizacji zadania
inwestycyjnego

Miejski Zarząd Dróg

28.03. 2018 r.

XLIII/442/18

w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu
Cieszyńskiego w zakresie realizacji zadania
inwestycyjnego
Miejski Zarząd Dróg

103.

Likwidacja zawężenia drogi w rejonie
muru oporowego na ul. Frysztackiej wraz
z przebudową drogi. Zawarto
porozumienie z Powiatem Cieszyńskim.

Opracowanie projektu dotyczącego
uporządkowania odprowadzania wód
deszczowych z pasa drogowego ul.
Hallera. Zawarto porozumienie z
Powiatem Cieszyńskim.

28.03.2018 r.

XLIII/443/18
104.
28.03.2018 r.

w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu
Cieszyńskiego w zakresie realizacji zadania
inwestycyjnego

Miejski Zarząd Dróg

w sprawie opłat rezerwacyjnych na
targowiskach miejskich w Cieszynie

Opracowanie projektu pn. Przebudowa
ul. Hażlaskiej. Zawarto porozumienie
z Powiatem Cieszyńskim.

Pobór opłat rezerwacyjnych na
targowiskach miejskich zgodnie z
obowiązującą uchwałą.

XLIV/457/18
Miejski Zarząd Dróg

105.
26.04.2018 r.

XLIV/463/18
106.
26.04.2018 r.

107.

XLIV/459/18

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia
do realizacji projektu pod nazwą: „Budowa
miejskiego parkingu wielopoziomowego
przy ul. Michejdy w Cieszynie w formie
partnerstwa publiczno-prywatnego”

Wybór odpowiedniej formuły partnerstwa
publiczno-prywatnego w toku.
Miejski Zarząd Dróg

w sprawie ustalenia stawek opłat
postojowych na terenach miejskich poza
drogami publicznymi oraz zasad postoju

Miejski Zarząd Dróg
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Pobór opłat postojowych na terenach
miejskich poza drogami publicznymi.

26.04.2018 r.
XLIV/458/18
108.
26.04.2018 r.

XLVI/495/18

w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi
plakatowania oraz zasad korzystania z
tablic i słupów ogłoszeniowych

Miejski Zarząd Dróg

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Powiatowi Cieszyńskiemu
Miejski Zarząd Dróg

109.
28.06.2018 r.

XLVIII/517/18
110.

w sprawie zmiany Uchwały nr
XLIII/438/18 z dnia 28 marca 2018 r. w
sprawie udzielenie pomocy finansowej
Powiatowi Cieszyńskiemu

Miejski Zarząd Dróg

27.09.2018 r.

XLVIII/518/18
111.
27.09.2018 r.

XLIX/526/18
112.
25.10.2018 r.

III/18/18
113.
20.12.2018 r.

III/19/18
114.
20.12.2018 r.

115.

116.

117.

118.

XVII/152/15
30.12.2015 r.

III/14/18
20.12.2018 r.

III/15/18
20.12.2018 r.

III/16/18
20.12.2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr
XLIII/441/18 z dnia 28 marca 2018 r. w
sprawie przyjęcia zadania od Powiatu
Cieszyńskiego w zakresie realizacji zadania
inwestycyjnego
w sprawie zmiany Uchwały nr
XLIII/438/18 z dnia 28 marca 2018r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Cieszyńskiemu

w sprawie zmiany Uchwały nr
XLIII/440/18 z dnia 28 marca 2018 r. w
sprawie udzielenie pomocy finansowej
Powiatowi Cieszyńskiemu

w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/415/18
z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie
udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Cieszyńskiemu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za
pobyt dziecka i warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od ponoszenia
opłat w Żłobkach Miejskich w Cieszynie
oraz ustalenia maksymalnej wysokości
opłaty za wyżywienie.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Dębowiec w
zakresie zapewniania w roku 2019 w
Żłobkach Miejskich w Cieszynie opieki
dzieciom z terenu Gminy Dębowiec oraz
zasad finansowania przez Gminę Dębowiec
tej opieki
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Zebrzydowice w
zakresie zapewniania w roku 2019 w
Żłobkach Miejskich w Cieszynie opieki
dzieciom z terenu Gminy Zebrzydowice
oraz zasad finansowania przez Gminę
Zebrzydowice tej opieki
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Goleszów w
zakresie zapewniania w roku 2019 w
Żłobkach Miejskich w Cieszynie opieki
dzieciom z terenu Gminy Goleszów oraz
zasad finansowania przez Gminę Goleszów

Miejski Zarząd Dróg

Opracowanie projektu przebudowy
ul. Zamkowej na odcinku od ul. Głębokiej
do mostu Przyjaźni, Górny Rynek, Wyższa
Brama w ramach zadania pn. Rewitalizacja
Cieszyńskiego Rynku, ul. Głębokiej
oraz terenu wokół mostu Przyjaźni.
Przebudowa drogi powiatowej wraz
z budową muru oporowego wzdłuż ul.
Frysztackiej. Zmieniono kwotę pomocy
finansowej. Zawarto umowę z Powiatem
Cieszyńskim na realizację
przedmiotowego zadania.

Przebudowa drogi powiatowej wraz
z budową muru oporowego wzdłuż ul.
Frysztackiej. Zawarto porozumienie
z Powiatem Cieszyńskim.

Miejski Zarząd Dróg

Przebudowa drogi powiatowej wraz
z budową muru oporowego wzdłuż ul.
Frysztackiej. Doprecyzowano zapisy
uchwały podając rok, w którym zostanie
udzielona pomoc.

Miejski Zarząd Dróg

Projekt przebudowy ul. Hażlaskiej.
Doprecyzowano zapisy uchwały podając
rok, w którym zostanie udzielona pomoc
oraz z uwagi na zmianę zakresu zadania
zmieniono kwotę pomocy.

Miejski Zarząd Dróg

Przebudowa ul. Katowickiej.
Doprecyzowano zapisy uchwały podając
rok udzielenia pomocy.

Ustalanie i naliczanie odpłatności za pobyt
i wyżywienie dzieci w Żłobkach Miejskich
Żłobki Miejskie

Podpisano porozumienie z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
Żłobki Miejskie

Podpisano porozumienie z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
Żłobki Miejskie

Podpisano porozumienie z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
Żłobki Miejskie
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Pobór opłat za usługi plakatowania
zgodnie z obowiązującymi zasadami.

tej opieki
w sprawie przyjęcia programu osłonowego
"Pomoc w zakresie dożywiania na terenie
Gminy Cieszyn" na lata 2019-2023

III/11/18
119.
20.12.2018 r.

XLIX/523/18

w sprawie uchwalenia Programu
współpracy gminy Cieszyn z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
działającymi w zakresie pożytku
publicznego na rok 2019

120.
25.10.2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Przyznawanie w drodze decyzji
beneficjentom, których dochód nie
przekracza 150% kryterium ustawowego
pomocy w formie: 1) posiłku, 2)
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności, 3) świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych oraz
przyznawanie pomocy w formie posiłku
dzieciom i uczniom bez stosowania
kryterium dochodowego, których liczba
nie może przekroczyć 20% ogółu dzieci i
uczniów otrzymujących posiłek w
przedszkolach i szkołach na terenie Gminy
Cieszyn. uchylony uchwałą nr V/45/19
Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 lutego
2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Realizacja działań dotyczących
współpracy finansowej (dotacje) oraz
pozafinansowej pomiędzy gminą Cieszyn a
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (w zakresie polityki
społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym)

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Działania związane z realizacją zadań na
temat profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z nadużywaniem
środków psychoaktywnych, m.in.
realizacja programów profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
poszerzenie oferty lecznictwa
odwykowego, wspieranie środowisk
abstynenckich, zlecanie zadań publicznych
organizacjom pozarządowym w
przedmiotowym zakresie, działania
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, itp.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Określenie zakresu działalności,
organizacji i zarządzania oraz gospodarki
finansowej i mienia MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Udzielanie pomocy w formie usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych wraz z naliczeniem
odpłatności za te usługi z uwzględnieniem
częściowego lub całkowitego zwolnienia z
opłat oraz pobierania opłat za usługi.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2019
XLIX/522/18
121.
25.10.2018 r.

XLIX/521/18
122.
25.10.2018 r.

XLIV/449/18
123.
26.04.2018 r.

XLI/413/18
124.
25.10.2018 r.

125.

XLI/411/18

W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Cieszynie

w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich
pobierania

Unieważniona przez Wojewodę Śląskiego
w zakresie par. 3

w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich
pobierania

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

w sprawie udzielania pomocy finansowej w
postaci dotacji celowej dla miasta BielskoBiała na dofinansowanie działalności

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
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Udzielanie pomocy w formie usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych wraz z naliczeniem
odpłatności za te usługi z uwzględnieniem
częściowego lub całkowitego zwolnienia z
opłat oraz pobierania opłat za usługi.
Unieważniona przez Wojewodę Śląskiego

Pomoc finansowa na realizację działań
związanych z pobytem w Ośrodku
Przeciwdziałania Problemom

25.01.2018 r.

XLI/412/18
126.
14.01.2018 r.

XXXVIII/369/17

Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku-Białej

Alkoholowym w Bielsku-Białej osób
nietrzeźwych doprowadzonych z terenu
Cieszyna

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w
postaci dotacji celowej dla Powiatu
Cieszyńskiego na realizację zadania:
"Prowadzenie Powiatowego Ośrodka
Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w
rodzinie."

Dofinansowanie działań związanych z
pobytem ofiar przemocy - mieszkańców
Cieszyna w Powiatowym Ośrodku
Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą
w rodzinie

w sprawie uchwalenia programu
współpracy gminy Cieszyn z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
działającymi w zakresie pożytku
publicznego na rok 2018

127.
26.10.2017 r.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Realizacja działań dotyczących
współpracy finansowej (dotacje) oraz
pozafinansowej pomiędzy gminą Cieszyn a
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (w zakresie polityki
społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu oraz przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym)

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Działania związane z realizacją zadań na
temat profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z nadużywaniem
środków psychoaktywnych, m.in.
realizacja programów profilaktycznych dla
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
poszerzenie oferty lecznictwa
odwykowego, wspieranie środowisk
abstynenckich, zlecanie zadań publicznych
organizacjom pozarządowym w
przedmiotowym zakresie, działania
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, itp.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomani Miasta Cieszyna na rok 2018
XXVIII/368/17
128.
26.10.2017 r.

XXXV/340/17
129.

w sprawie ustalenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Miasta Cieszyna

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta, Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa,
Wydział Kultury, Wydział
Sportu, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

29.06.2017 r.

XXXII/304/17
130.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Miasta Cieszyna na lata 2017-2020

30.03.2017 r.

XXIX/289/17
131.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej w formie posiłków oraz usług

26.01.2017 r.

XXVII/258/16
132.
24.11.2016 r.
XXIV/228/16
133.
25.08.2016 r.

134.

XXI/191/16

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Określenie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Miasta
Cieszyna

Prowadzenie działań profilaktycznych oraz
służących zwiększaniu dostępności i
skuteczności ochrony oraz wsparcia osób
dotkniętych przemocą w rodzinie

Ustalanie i żądanie zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej w
formie posiłków oraz usług na zasadach
określonych w uchwale

w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

w sprawie uchwalenia trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania
Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Cieszynie

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Ustalenie trybu powoływania członków
oraz organizacji i trybu działania Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w
Cieszynie

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Działania wspierające rodziny z dziećmi,
w tym rodziny przeżywające trudności w
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Ustalanie wysokości odpłatności za pobyt
osoby w ośrodku wsparcia

28.04.2016 r.

XV/122/15
135.

lata 2016-2018

wypełnianiu funkcji opiekuńczo
wychowawczych

w sprawie programu pn. "Cieszyńska Karta
Dużej Rodziny"

29.10.2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Cieszyna na lata 2014-2020
XLII/444/14
136.
24.04.2014 r.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Wydział Spraw
Obywatelskich i Działalności
Gospodarczej

Ustalenie zasad przyznawania kart,
monitorowania, a także prowadzenia
rejestru przedsiębiorców, którzy oferują
zniżki mieszkańcom Cieszyna

Miejski Ośrodek Pomocy
Określenie ogólnych celów i działań w
Społecznej, ZBM, Straż
zakresie rozwiązywania problemów
Miejska, Zamek Cieszyn,
społecznych
Biblioteka Miejska, DSS, CUW,
Żłobki Miejskie, COK „Dom
Narodowy”, Książnica
Cieszyńska, Wydział Sportu,
Schronisko Młodzieżowe,
Wydział Kultury, GKRPA,
Zespół Interdyscyplinarny do
spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
przedszkola i szkoły

w sprawie ustanowienia programu
osłonowego „Pomoc dla mieszkańców
Gminy Cieszyn w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020

Przyznawanie w drodze decyzji
beneficjentom, których dochód nie
przekracza 150% kryterium ustawowego
pomocy w formie:
1) posiłku,
2) świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności,

XXXIX/413/14

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

137.
20.01.2014 r.

3) świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych oraz
przyznawanie pomocy w formie posiłku
dzieciom i uczniom bez stosowania
kryterium dochodowego, których liczba
nie może przekroczyć 20% ogółu dzieci i
uczniów otrzymujących posiłek w
przedszkolach i szkołach na terenie Gminy
Cieszyn
utracił moc w związku z wejściem w życie
uchwały Rady Ministrów nr 140 z dnia 15
października 2018 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019 – 2023

XXXVIII/408/13
138.
19.12.2013 r.

XXX/308/13

w sprawie upoważnienia Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Cieszynie do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej
dotyczących zryczałtowanego dodatku
energetycznego, o którym mowa w ustawie
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - prawo
energetyczne (t.j. DZ.U. z 2012 r., poz.
1059 z późn. zm.)
w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w
mieszkaniach chronionych

Ustalanie odpłatności za pobyt w
mieszkaniu chronionym
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

139.
21.03.2013 r.

140.

XVII/179/12

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Prowadzenie postępowań, wydawanie
decyzji, sporządzanie zapotrzebowań i
sprawozdawczość w sprawie
zryczałtowanego dodatku energetycznego

w sprawie maksymalnej wysokości
wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad

Sekretarz Miasta Cieszyna
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Określenie wysokości wynagrodzenia
dziennego opiekuna, ustalenie wysokości

23.02.2012 r.

jego ustalania, ustalenia wysokości opłat za
pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz
zasad jego częściowego lub całkowitego
zwolnienia z jej ponoszenia

opłat za pobyt dziecka u dziennego
opiekuna oraz zasad jego częściowego lub
całkowitego zwolnienia z jej ponoszenia

XVII/177/12

w sprawie uchwalenia trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Ustalenie trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
z zakresu działalności charytatywnej oraz
promocji i organizacji wolontariatu.
Zmieniona uchwałą nr XXX/318/13 Rady
Miejskiej Cieszyna z dnia 21.03.2013 roku

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Określenie zakresu działalności,
organizacji i zarządzania oraz gospodarki
finansowej i mienia MOPS. zmiana
uchwałą XLV/467/18 Rady Miejskiej
Cieszyna z dnia 24.05.2018 r

141.
19.02.2012 r.

XVI/168/12

w sprawie nadania Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

142.
26.01.2012 r.

V/29/11
143.
27.01.2011 r.

V/27/11
144.
27.01.2011 r.

L/520/10
145.
25.08.2010 r.

w sprawie ustalenia trybu postępowania o
udzielenie dotacji dla podmiotów
niezaliczonych do sektora finansów
publicznych

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

w sprawie określenia trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Określenie trybu, sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zmieniona uchwałą nr XV/126/15 z Rady
Miejskiej Cieszyna z dnia 29.10.2015 roku

w sprawie ustalenia szczegółowego
sposobu konsultowania projektów aktów
prawa miejscowego

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Ustalenie trybu konsultowania aktów
prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi i Radami Pożytku
Publicznego

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Organizowanie pochówku osobom
zmarłym, w tym dzieciom martwo
urodzonym w przypadku, gdy podmioty
wskazane w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31
stycznia 1959 roku o cmentarzach
i chowaniu zmarłych, nie skorzystały z
ustawowego prawa do pochowania zwłok i
szczątków

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Określenie wysokości, szczegółowych
warunków i trybu przyznawania i zwrotu
zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Określenie zasad zwrotu wydatków
poniesionych na zasiłki celowe, zasiłki
okresowe i pomoc rzeczową udzielanych
przez MOPS w szczególnie uzasadnionych
przypadkach osobom i rodzinom, których
dochody przekraczają ustawowe kryterium
dochodowe

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia
pogrzebu przez Gminę
XLV/466/05
146.
29.12.2005 r.

XLIV/431/05
147.
2005.11.24

XXVII/25/04

w sprawie określenia wysokości,
szczegółowych warunków i trybu
przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na
ekonomiczne usamodzielnienie
w sprawie zasad zwrotu wydatków
poniesionych na zasiłki celowe, zasiłki
okresowe i pomoc rzeczową

148.
2004.08.26

149.

XLIV/460/18
26.04.2018 r.

150.

XLVII/501/18
30.08.2018 r.

151.

XXXV/338/17
29.06.2017 r.

Ustalenie trybu postępowania o udzielenie
dotacji dla podmiotów niezaliczonych do
sektora finansów publicznych

ustalenia wysokości cen i opłat za usługi
komunalne o charakterze użyteczności
publicznej oraz za korzystanie z obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej w
obiektach sportowo-rekreacyjnych
funkcjonujących przy Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z
miejsc noclegowych w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od
Gminy Hażlach oraz Gminy Zebrzydowice

Sekretarz

W SSM wprowadzono cenniki

Sekretarz

W SSM wprowadzono cenniki

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta
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Podpisanie w dniu 13 lipca 2017 r.
porozumienia międzygminnego nr 031-

152.

XXXIX/394/17
30.11.2017 r.

153.

III/17/18
20.12.2018 r.

0015.2017 na prowadzenie wspólnej
komunikacji miejskiej na liniach nr 22, 30
i 32.
W dniu 29.12.2017 r. zgodnie z Ustawą
o publicznym transporcie zbiorowym,
została podpisana umowa
Zakład
Gospodarki
Komunalnej
części ich zadania publicznego w zakresie
nr 032.1006.2017na świadczenie usług
w Cieszynie Sp. z o.o.
lokalnego transportu zbiorowego i na
w zakresie publicznego transportu
zawarcie porozumienia
zbiorowego użyteczności publicznej,
to jest cieszyńskiej komunikacji miejskiej
pomiędzy Gminą
(Organizatorem)
a
Zakładem Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z o.o. (Operatorem).
Zgodnie z WPRiM w 2018 r. opracowano
dokumentację projektowo-kosztorysową
dla zadania: „Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulic Frysztackiej
i Chemików w Cieszynie”, a następnie
uzyskano decyzje zatwierdzające projekty
budowlane i udzielające pozwoleń na
budowę.
w sprawie wieloletniego planu rozwoju
W lutym 2019 r. ogłoszono przetarg na
i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych
Zakład Gospodarki Komunalnej
realizację przedmiotowego zadania.
zlokalizowanych na terenie miasta
w Cieszynie Sp. z o.o.
Obecnie trwają czynności związane z
Cieszyna na lata 2018 - 2024
podpisaniem umowy z wyłonionym
Wykonawcą.
Ponadto zgodnie z WPRiM w marcu 2019
r. zlecono opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla kolejnego
zadania: „Przebudowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Morcinka,
Popiołka i Brożka w Cieszynie”.
Plan został przyjęty 20 grudnia 2018 roku i
obejmuje zadania, które będą realizowane
przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. w Cieszynie. W kolejnych latach
planuje się wykonanie następujących
inwestycji polegających na przebudowie
starych wysoce awaryjnych urządzeń
kanalizacyjnych, zlokalizowanych w
rejonach następujących ulic:
w sprawie wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych
zlokalizowanych na terenie miasta
Cieszyna na lata 2018 - 2024

Zakład Gospodarki Komunalnej - Frysztackiej i Chemików w Cieszynie;
w Cieszynie Sp. z o.o.
- Morcinka, Popiołka i Brożka w
Cieszynie;
- Polnej, Kamiennej i Węgielnej w
Cieszynie;
- Mickiewicza, Strzelców Podhalańskich i
Trzanowskiego.

XLIV/454/18
26.04.2018 r.

w sprawie ustalenia opłat za pochowanie
zwłok w grobach ziemnych
obowiązujących na cmentarzach
komunalnych w Cieszynie

XLIV/455/18
26.04.2018 r.

w sprawie ustalenia opłat za udostepnienie
murowanych miejsc grzebalnych
obowiązujących na cmentarzach
komunalnych w Cieszynie

156.

XLIV/456/18
26.04.2018 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie
z infrastruktury cmentarnej
obowiązujących na cmentarzach
komunalnych Cieszynie

157.

XIX/173/16

154.

155.

W sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2016 - 2020

Zakład Gospodarki Komunalnej
Opłaty w Dziale Cmentarzy są pobierane
w Cieszynie Sp. z o.o. Wydział
zgodnie z treścią uchwały (z cennikiem).
Strategii i Rozwoju Miasta
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z o.o.
Wydział Strategii i Rozwoju Opłaty w Dziale Cmentarzy są pobierane
zgodnie z treścią uchwały (z cennikiem).
Miasta
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z o.o.
Wydział Strategii i Rozwoju Opłaty w Dziale Cmentarzy są pobierane
zgodnie z treścią uchwały (z cennikiem).
Miasta
Komendant Straży Miejskiej
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Program charakter ciągły, otwarty i
ramowy, tzn. przewiduje działania
długofalowe i stanowi bazę do budowy i
realizacji konkretnych programów

profilaktycznych, ukierunkowanych na
zwalczanie występujących zagrożeń i
eliminowanie przyczyn ich powstawania.
Program zakłada partnerskie
współdziałanie samorządu gminnego z
administracją rządową, służbami i
instytucjami ustawowo zobowiązanymi do
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego, organizacjami
pozarządowymi realizującymi zadania w
zakresie patologii społecznych oraz
mieszkańcami.

25.02.2016 r.

158.

XXXIII/344/13
27.06.2013 r.

Zgodnie z zasadami
określonymi
w uchwale
w/s określenia zasad wynajmowania lokali
Zakład Budynków Miejskich w ZBM Sp. z o. o.. przyjmuje
i
wchodzących w skład mieszkaniowego
Cieszynie Sp. z o.o.
dokonuje weryfikacji wniosków o najem
zasobu Gminy Cieszyn
lokali mieszkalnych oraz przydziela lokale
mieszkalne.

`
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