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1. Wstęp
Niniejszy Raport o stanie Gminy Cieszyn stanowi zbiór informacji o działalności Burmistrza Miasta Cieszyna
w 2020 roku, który realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
To dokument opisujący sytuację Gminy Cieszyn m.in. pod względem 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 Urzędu Miejskiego w Cieszynie, miejskich
jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek miejskich, które realizują zadania gminy, 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 gminnego samorządu terytorialnego w Cieszynie
w 2020 roku.
Ze względu na zakres raportu o stanie gminy określony w przepisach ustrojowych dotyczących samorządu gminnego
raport ten nie obejmuje zadań realizowanych w Cieszynie przez władze innych jednostek samorządu terytorialnego
(Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, Zarząd Województwa Śląskiego) oraz instytucje publiczne, podmioty gospodarcze, czy
organizacje pozarządowe.
Wiele zadań wykonywanych przez Burmistrza Miasta uwzględnionych w niniejszym raporcie opisanych zostało szerzej
w odrębnych opracowaniach dotyczących 2020 roku, między innymi w: sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta
Cieszyna, informacji o stanie mienia, sprawozdaniu z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010-2020,
raporcie monitorującym stopień realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w GPR, sprawozdaniach z realizacji
programów społecznych i innych, informacjach i analizach przekazywanych Radzie Miejskiej, a także
w comiesięcznych sprawozdaniach 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
Podstawą przygotowania Raportu o stanie Gminy Cieszyn są przepisy art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, zgodnie z którymi, Burmistrz Miasta Cieszyna zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja
2021 roku przedstawić Radzie Miejskiej Cieszyna raport obejmujący podsumowanie działalności Burmistrza w roku
2020, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej Cieszyna oraz budżetu
obywatelskiego.

3. Ogólna charakterystyka gminy
3.1. Informacje o mieście
Cieszyn jest gminą miejską o pow. 28,6 km 2, liczącą ok. 32 tys. mieszkańców (osób zameldowanych na pobyt stały
i czasowy), 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, m.in. Starostwo Powiatowe, Państwowa Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Powiatowa Policji,
Szpital Śląski, Prokuratura Rejonowa i Sąd Rejonowy.
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,
b) Przedszkole Nr 2 – Integracyjne,
c) Przedszkole Nr 4 im. Marii Konopnickiej,
d) Przedszkole Nr 7,
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2.

3.

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 im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich,
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,
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.
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 2020 rok funkcję burmistrza miasta pełniła Gabriela
Staszkiewicz.

3.2. Dane demograficzne
Mieszkańcy Cieszyna w 2020 r. (osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy)
 liczba mieszkańców na początku roku:
 liczba mieszkańców na koniec roku:
 ubytek liczby mieszkańców w 2020 r.:

32.921
32.000
921

Osoby zameldowane na koniec 2020 r. na pobyt stały i czasowy
 liczba osób zameldowanych na pobyt stały:
 liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy:

30.788
1.212

Mieszkańcy Cieszyna w roku 1990 oraz latach 2010 – 2020
Lata
1990

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mieszkańcy

35.489

36.472

36.390

36.294

36.057

35.785

35.162

34.804

34.331

33.869

32.921

32.000

Kobiety

18.925

19.711

19.668

19.546

19.354

19.124

18.789

18.566

18.323

18.077

17.570

17.087

Mężczyźni

16.564

16.761

16.722

16.748

16.703

16.661

16.373

16.238

16.008

15.792

15.351

14.913

Rozkład płci mieszkańców ogółem w 2020 r.
 liczba kobiet:
 liczba mężczyzn:
Mieszkańcy a wiek produkcyjny w 2020 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):

17.087
14.913
2.649 (8,28%)
2.882 (9,01%)
8.599 (26,87%)
9.224 (28,82%)
5.839 (18,25%)
2.807 (8,77%)
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Urodzenia i zgony mieszkańców Cieszyna w 2020 r.
 urodzenia:
 zgony:
 przyrost naturalny:

260
505
- 245

Wskaźnik bezrobocia w 2020 r.
 na początku roku:
 na koniec roku:

4,3%
5,6%

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.
Budżet miasta Cieszyna na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miejską Cieszyna Uchwałą - Nr XIV/148/19
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020, w dniu 19 grudnia 2019 roku.
Dochody budżetu miasta zaplanowano na kwotę 206.706.777,94 zł, natomiast wydatki budżetu miasta na kwotę
222.269.651,88 zł. Deficyt w budżecie miasta ustalono w wysokości 15.562.873,94 zł.
W ciągu 2020 roku uchwała budżetowa podlegała wielu zmianom (10 uchwał Rady Miejskiej, 31 zarządzeń Burmistrza
Miasta), które wynikały między innymi z konieczności dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostek, realizacji
nowych zadań, czy też zmiany terminu realizacji zadań.

4.1.2.

Informacje o budżecie Miasta Cieszyna 2020 roku

Planowane dochody po zmianach wyniosły 206.782.204,44 zł, i zostały wykonane w wysokości 202.300.706,67 zł, co
stanowi 97,8% planu, z kolei planowane wydatki po zmianach wyniosły 211.351.025,08 zł., z czego wykonano
198.650.415,49 zł, co stanowi 94,0% planu. Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 3.650.291,18 zł
w stosunku do planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4.568.820,64 zł.
Szczegółowe informacje o budżecie Miasta Cieszyna w 2020 roku
Wyszczególnienie
1

Plan wg uchwały
budżetowej

Plan po zmianach

Wykonanie

4:3
%

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM

206.706.777,94

206.782.204,44

202.300.706,67

97,8

w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

180.768.183,88
25.938.594,06

186.483.848,19
20.298.356,25

182.721.659,74
19.579.046,93

98,0
96,5

WYDATKI OGÓŁEM

222.269.651,88

211.351.025,08

198.650.415,49

94,0

w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

180.490.860,88
41.778.791,00

186.378.049,13
24.972.975,95

178.916.361,19
19.734.054,30

96,0
79,0

WYNIK BUDŻETOWY

-15.562.873,94

-4.568.820,64

3.650.291,18

Źródła pokrycia deficytu:
kredyty
pożyczki
obligacje komunalne
wolne środki

15.562.873,94
0,00
0,00
0,00

0,00
183.400,00
4.385.420,64
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

PRZYCHODY

24.262.873,94

13.268.820,64

20.097.817,21

ROZCHODY

8.700.000,00

8.700.000,00

8.676.036,41
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Uzyskane dotacje ze środków europejskich w 2020 r.
Nazwa zadania
Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna- etap I
Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych
Warto umieć więcej 2
Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja budynku COK "Dom
Narodowy"
Czeski Cieszyn. CieszynINEurope
Erasmus+ - Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne- współpraca szkół
Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów
mapowych subregionu południowego województwa śląskiego
Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna- etap I
Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna- etap III
Program dla kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna
Modernizacja Muzeum Drukarstwa
Open Air Museum. Cieszyn. Czeski Cieszyn
Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego
Przebudowa sektora C targowiska rolno-spożywczego
Bezpieczny rower
Zdalna Szkoła
Zdalna Szkoła II
Śląskie Pomaga
Śląskie kadry DPS vs. COVID – 19
RAZEM

Kwota
dotacji
463.815,61
14.307,80
114.162,31
151.521,85
46.659,63
15.834,54
22.834,83
430.490,17
1.210.751,75
78.913,50
633.562,87
1.399.746,28
2.996.682,95
659.162,00
24.595,25
99.057,00
102.600,00
99.679,73
145.412,68
8.709.790,75

Szczegółowe informacje na temat wykonania budżetu za 2020 rok dostępne są w Sprawozdaniu z wykonania budżetu
Miasta Cieszyna (część opisowa i tabelaryczna). Sprawozdanie to podlega przesłaniu do Regionalnej Izby
Obrachunkowej celem zaopiniowania.

4.1.3.

Realizacja budżetu obywatelskiego

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.
W roku 2020 przeprowadzona została szósta edycja budżetu obywatelskiego w Cieszynie. Kwota wydatków
wydzielonych w budżecie Gminy Cieszyn na 2020 r., przeznaczona na Budżet Obywatelski wynosiła: 500.0000,00 zł
(z czego 475.000,00 zł – na realizację projektów, a 25.000,00 zł – na promocję oraz przeprowadzenie głosowania).
Prace związane z przeprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok rozpoczęły się już w roku 2019. Projekty
składane były przez mieszkańców Cieszyna w terminie od dnia od dnia 28 września 2019 r. do dnia 14 października
2019 r. Wpłynęło 27 projektów. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych projektów ostatecznie
poddanych pod głosowanie zostało 14 z nich.
Głosowanie odbyło się w dniach od 10.01.2020 r. do 10.02.2020 r. W wyniku głosowania, do realizacji wybrano
3 projekty o najwyższej uzyskanej liczbie głosów (na łączną kwotę: 467.440,00 zł).
Projekty wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020
Tytuł projektu
TWOJE MEDIA W BIBLIOTECE.

Lokalizacja
Biblioteka Miejska w Cieszynie
Cieszyn, ul. Gen. J. Hallera 8

„STRAŻACY OSP DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA” - zakup
specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP Miasta
Cieszyna.
„BIEŻNIA – BIEG PO ZDROWIE”.
Budowa 4-torowej bieżni na terenie
Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie.

6 jednostek OSP w Cieszynie:
ul. Kościuszki 3, ul. Frysztacka 131,
ul. Bielska 160A, ul. Zagrodowa 2,
ul. Hallera 161, ul. Hażlaska 116
Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka w Cieszynie
Cieszyn, ul. Gen. J. Hallera 8

Realizacja projektów została przeniesiona na 2021 rok z uwagi na trudną sytuację finansową Gminy Cieszyn
spowodowaną przez pandemię koronawirusa (SARS-CoV-2).
Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2020 rok
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Aktywność obywatelska przy realizacji budżetu obywatelskiego w latach 2018-2020
Realizacja budżetu obywatelskiego
– aktywność mieszkańców
Zgłoszone projekty
Udział w głosowaniu

2018

2019

2020

36

34

27

3.046

3.975

4.906

Idea budżetu obywatelskiego zyskuje coraz większą popularność wśród mieszkańców. Mimo tego, że z roku na rok
składanych projektów było mniej, to zainteresowanie głosowaniem było wyraźnie większe. W edycji Budżetu
Obywatelskiego na 2020 rok oddano 4906 głosów – to o 931 głosów więcej niż w roku ubiegłym i o 1860 głosów
więcej niż w roku 2018.
W każdej ww. edycji budżetu obywatelskiego kobiety oddały więcej głosów niż mężczyźni, w latach: 2018 i 2019
najchętniej głosowały osoby w przedziale wiekowym: 36-49 lat, natomiast w roku ubiegłym – osoby w wieku powyżej
60 lat.

Udział mieszkańców w głosowaniu w latach 2018
- 2020 (według płci)
2845
2248
1755

1727

2061

Mężczyźni
Kobiety

1291

2018

2019

2020

Udział mieszkańców w głosowaniu w latach: 2018
- 2020 (według wieku)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

22,59
12,75
24,24
21,18

19,2

28,02

8,9
27,8

11,58
27,2

20,1

powyżej 60 lat
50-59 lat
36-49 lat
26-35 lat
do 25 lat

14,5

19,24

24

18,7

2018

2019

2020

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
2020 r. i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych. Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.
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5.2. Dane o powierzchni oraz wartości gruntów stanowiących mienie Gminy
Cieszyn
Stan na dzień
01.01.2020 r.
Powierzchnia
Wartość
[ha]
[zł]
Grunty stanowiące
mienie Gminy
Cieszyn
w tym grunty Skarbu
Państwa
w użytkowaniu
wieczystym Gminy
Cieszyn
Grunty stanowiące
własność Gminy
Cieszyn oddane
w wieczyste
użytkowanie

Stan na dzień
31.12.2020 r.
Powierzchnia
Wartość
[ha]
[zł]

zmiana
Powierzchnia
[ha]

Wartość
[zł]

336,8463

12.468.995,91

333,9233

13.123.748,61

-2,9230

+ 654.752,70

1,2049

292.545,47

1,1114

308.388,28

-0,0935

+15.842,81

94,5111

1.890.930,10

94,4199

1.888.730,10

-0,0912

-2.200,00

Wartość zbywanych gruntów liczona jest wg wartości księgowej (najczęściej wg stawki 2 zł/m2), natomiast wartość
działki zakupionej – wprowadzanej do ewidencji analitycznej gruntów jest równa cenie nabycia powiększonej o koszty
bezpośrednie zakupu, m.in. opłatę sądową, opłatę notarialną, wartość składnika roślinnego znajdującego się na gruncie.
Powyższe zasady księgowania wynikają z zarządzenia Nr 120.11.2018 Burmistrza Miasta Cieszyn z dnia 26 lutego
2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości z późniejszymi zmianami.
W 2020 roku zbyto 8 nieruchomości niezabudowanych o łącznej pow. 2,1 ha, a także 1 nieruchomość zabudowaną
o pow. 0,2629 ha i 21 lokali mieszkalnych z udziałem do gruntu.

5.3. Rodzaje gruntów stanowiących własność Gminy Cieszyn
Grunty stanowiące własność Gminy Cieszyn wg użytków gruntowych

Wśród gruntów Gminy Cieszyn największą grupę stanowią w dalszym ciągu grunty zabudowane i zurbanizowane.
Ponadto sporą powierzchnię zajmują tereny komunikacyjne (drogi gminne publiczne, wewnętrzne oraz działki
o użytkach drogowych) oraz użytki rolne.
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Grunty stanowiące własność Gminy Cieszyn wg formy władania nieruchomością
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

RODZAJ FORMY
WŁADANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ
Powierzchnia działek, które
zostały w całości bądź
w części oddane
w użytkowanie
Powierzchnia działek oddana
w trwały zarząd
Inne
Powierzchnia działek oddana
w najem
Powierzchnia działek oddana
w dzierżawę
Powierzchnia działek, które
zostały użyczone
Powierzchnia działek
oddanych w użytkowanie
wieczyste
Grunty Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym
Gminy Cieszyn
Grunty będące w dyspozycji
UM w Cieszynie
RAZEM

STAN NA DZIEŃ
31.12.2019 r.
powierzchnia [ha]

wartość
[zł]

Udział
w całości

Udział
w
całości

STAN NA DZIEŃ
31.12.2020 r.

[%]

powierzchnia
[ha]

wartość
[zł]

[%]

23,9869

881.227,39

5,60

23,8738

879.163,10

5,57

95,4788

3.778.440,77

22,29

95,5904

3.896.064,42

22,32

41,5932

842.585,22

9,71

40,5020

816.069,52

9,46

0,1231

2.462,00

0,03

0,1231

2.462,00

0,03

42,1986

843.972,00

9,85

42,1329

842.658,00

9,84

1,5431

30.616,00

0,36

1,5378

30.616,00

0,36

94,5111

1.890.930,10

22,06

94,4199

1.888.730,10

22,04

1,2049

292.545,47

0,28

1,1114

308.388,28

0,26

6.348.327,29

30,12

130,7177

5.797.147,06

30,52

129,05

431,3574

14.359.926,01

100,70

428,3432

15.012.478,71

100,00

5.4. Dochody Gminy Cieszyn z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym
Gmina Cieszyn w okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. uzyskała następujące dochody
związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym:

Wyszczególnienie
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
Wpływy z odszkodowań z tytułu
zwrotu wywłaszczonej
nieruchomości
Wpływy z opłaty adiacenckiej
Opłata targowa
Opłata parkingowa
Opłaty pochodzące z reklam
Razem dochody z majątku

Dochody uzyskane
w poprzednim
okresie
sprawozdawczym [rok
2019]

Dochody uzyskane
w obecnym
okresie
sprawozdawczym
[rok 2020]

Zmiana
[zł]

Zmiana
[%]

502.180,23

472.704,90

-29.475,33

-5,87%

4.849.952,25

3.814.987,42

-1.034.964,83

-21,34%

143.115,68

311.734,98

168.619,30

117,82%

16.650,71

7.205,10

-9.445,61

-56,73%

7.170.951,70

3.239.375,60

-3.931.576,10

-54,83%

258.501,63

132.098,35

-126.403,28

-48,90%

17.899,80
371.405,00
1.210.017,00
145.002,04
14.685.676,04

10.767,40
131.630,00
1.063.652,00
48.194,51
9.232.350,26

-7.132,40
-239.775,00
-146.365,00
-96.807,53
-5.453.325,78

-39,85%
-64,56%
-12,10%
-66,76%
-37,13%

Dla przejrzystości obliczenia wskaźnika zadłużenia wykazano dochody wykonane. Dochody z tytułu użytkowania
wieczystego, trwałego zarządu, użytkowania i służebności utrzymują się na podobnym poziomie w stosunku do roku
poprzedniego. Spadek dochodów z najmu i dzierżawy wynika z całkowitego umorzenia środków trwałych
wydzierżawionych ZGK w Cieszynie Sp. z o.o., co bezpośrednio wpływa na obniżenie czynszu uiszczanego przez
spółkę. W roku sprawozdawczym dochody uzyskiwane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
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w prawo własności uległy zwiększenie w związku z przesunięciem terminu płatności opłat za 2019 r. na koniec lutego
2020 r. oraz dokonywanymi wpłatami jednorazowymi. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowią
dochody marginalne pośród dochodów ogółem. Spadek dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego wynika ze zmniejszonego zainteresowania nabywaniem lokali komunalnych. Wpływy
z odszkodowań z tyt. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości uległy zmniejszeniu w związku z mniejszą ilością
wydawanych przez Starostę Cieszyńskiego decyzji w sprawie zwrotu. Spadek wpływów z opłat adiacenckich wynika
z ograniczenia wydatków na wyceny do tych postępowań, których termin rozpatrzenia upływał w 2020 r. Podobnie jak
w latach ubiegłych można zauważyć dalszy spadek zainteresowania prowadzeniem handlu na targowisku miejskim, co
przełożyło się bezpośrednio na zmniejszenie się dochodów Gminy z tytułu opłat targowych. Spadek wpływów z opłat
parkingowych w 2020 r. wynika z wyłączenia pobierania opłat w miesiącu marcu i kwietniu oraz ogólnego
zmniejszenia ruchu podczas pandemii. Zmniejszenie dochodów za urządzenia reklamowe wynika z ograniczeń
wprowadzonych pandemią oraz uchwałą krajobrazową porządkującą ilość reklam.

5.5. Wierzytelności Gminy Cieszyn
Wierzytelności
Z tytułu sprzedaży na raty mieszkań komunalnych,
nieruchomości
Z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
Z tytułu najmu i dzierżaw
Z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego
RAZEM

Stan na dzień
31.12 2019 r.

Stan na dzień
31.12.2020 r

219.125,00 zł

138.510,00 zł

132.098,37 zł

0,00 zł

97.000,00 zł

74.000,00 zł

23.239,85 zł

19.639,85 zł

20.366.894,94 zł

19.912.767,22 zł

20.838.358,16 zł

20.144.917,07 zł

Spadek wierzytelności z tytułu sprzedaży mieszkań spowodowany jest spłaceniem należności przez kontrahentów.
Spadek wierzytelności z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności związany jest z brakiem rozłożenia nowych należności na raty. Spadek wierzytelności
z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności spowodowany
jest spłacaniem należności przez kontrahentów i przekształceniem opłaty użytkowania wieczystego gruntu.

Wierzytelności

Stan na 31.12.2019 r.
Jednostki
budżetowe

Urząd
Miejski

Razem

Urząd
Miejski

Stan na 31.12.2020 r.
Jednostki
Razem
budżetowe

Z tytułu
przekształcenia

5.993,72 zł

0,00 zł

5.993,72 zł

12.044,21 zł

0,00 zł

12.044,21 zł

Z tytułu najmu
i dzierżaw

132.507,03 zł

227.112,63 zł

359.619,66 zł

135.049,77 zł

232.397,20 zł

367.446,97 zł

14.043,48 zł

0,00 zł

14.043,48 zł

26.108,98 zł

0,00 zł

26.108,98 zł

18.261,32 zł

5.493,62 zł

23.754,94 zł

11.364,59 zł

32.382,23 zł

43.746,82 zł

56.603,57 zł

64.704,17 zł

121.307,74 zł

52.074,83 zł

72.953,34 zł

125.028,17 zł

227.409,12 zł

297.310,42 zł

524.719,54 zł

236.642,38 zł

337.732,77 zł

574.375,15 zł

Użytkowanie
wieczyste, trwały
zarząd, użytkowanie
i służebności
Z tytułu innych opłat
(w tym opłaty
adiacenckie)
Naliczone odsetki od
wierzytelności
Razem

Z tytułu najmu i dzierżaw oraz użytkowania wieczystego gruntów wzrost wierzytelności spowodowany jest mniejszą
płatnością należności przez kontrahentów oraz przesunięciem terminu płatności użytkowania wieczystego za rok 2020
do 31.01.2021 r. Wierzytelności z tytułu innych opłat, w tym opłaty adiacenckiej spadły w związku ze spłatą należności
przez kontrahentów. Naliczone odsetki uległy zmniejszeniu w związku ze spłatą należności przez kontrahentów.

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.
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Zawarty w Strategii 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.
Szczegółowa informacja o zadaniach realizowanych w roku 2020 znajduje się w odrębnym dokumencie Sprawozdanie
z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010-2020 za 2020 rok.

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 w 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 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 Cieszyna obowiązuje aktualnie 25 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmują
blisko 68% powierzchni Cieszyna. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią prawo miejscowe,
powszechnie obowiązujące i podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

6.3. Gminny program rewitalizacji Miasta Cieszyna
Gminny program rewitalizacji Miasta Cieszyna do 2026 roku stanowi podstawę dla realizacji procesu wyprowadzania
obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Zadania ujęte w Programie realizowane są przez różnych interesariuszy.
Szczegółowa informacja zadaniach realizowanych w roku 2020 znajduje się w odrębnym dokumencie Raport
monitorujący realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w GPR.

6.4. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn
obejmujący lata 2017 - 2021
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.
Realizacja programu w 2020 roku w zakresie zadań związanych z gospodarowaniem zasobem komunalnym przebiegała
na bieżąco 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. Wykonywano
także modernizację istniejących instalacji w budynkach. Ponadto w roku 2020 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,
Szerszy opis działań z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zawarto w części analitycznej Raportu
w rozdziale 10.4.3. Budynki i lokale mieszkalne oraz lokale usługowe.
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6.5. Infrastruktura komunalna
6.5.1.
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata
2018 - 2021
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Cieszyna 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.
W roku 2020, w ramach zadań racjonalizujących zużycie wody, Spółka zgodnie z planem zmodernizowała (wymieniła)
sieć wodociągową w rejonie ulic: Paderewskiego, Bielska, Bolesława Chrobrego, Kubisza i Brodzińskiego, o łącznej
długości ok. 1,8 km. Ponadto w trybie awaryjnym zrealizowała wymianę sieci o łącznej długości ok. 1,5 km w rejonie
ulic: Zajęcza, Mysia, Chopina, Korfantego, Biskupa Śniegonia, Stawowa, Błogocka, Folwarczna i Krzywa. W roku
2020 zakończona została również zaplanowana modernizacja zbiornika wody Cieszyn Bobrek.
Łączne nakłady finansowe Spółki w roku 2020 wyniosły 2.468.893,00 zł, przy czym na sieci wodociągowe wydano
kwotę 1.375.544,00 zł, na zbiornik wody - 927.703,00 zł, a 165.646,00 zł wydatkowano na wymianę przyłączy o dużej
awaryjności.

6.5.2.
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych
zlokalizowanych na terenie Miasta Cieszyna na lata 2018–2024
Zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cieszyn realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie. Plan ujmuje zadania planowane do realizacji przez ZGK.
W roku 2020 zakończona została realizacja inwestycja „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Frysztackiej
i Chemików w Cieszynie”. Efektem było oddanie do użytkowania ok. 4,7 km sieci kanalizacyjnej (przy równoczesnym
zlikwidowaniu nieczynnej kanalizacji tłocznej o długości ok. 0,5 km), której zadaniem jest odprowadzanie ścieków
z terenu Marklowic, w tym ścieków powstających na terenie zakładu PPG Cieszyn S.A., do miejskiej oczyszczalni
ścieków. Na to zadanie wydatkowano łączną kwotę 3.220.534,88 zł, przy czym 1.500.000 zł stanowiła pożyczka
z WFOŚiGW w Katowicach udzielona Spółce oraz 250.000 zł stanowiło darowiznę PPG Cieszyn S.A.
Prowadzone były również prace przygotowawcze do realizacji kolejnych 3 inwestycji ujętych w Planie. Opracowane
zostały dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla inwestycji: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Morcinka, Popiołka i Brożka w Cieszynie”, „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Polnej, Kamiennej
i Węgielnej w Cieszynie” i „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Mickiewicza,
Ks. Trzanowskiego i Strzelców Podhalańskich w Cieszynie”.

6.5.3.

Miejska Inicjatywa Działania Miasta Cieszyna

Dokument pn. „Miejska Inicjatywa Działania Miasta Cieszyna” (MID) został opracowany we współpracy samorządu
miejskiego z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz mieszkańcami, w ramach lokalnego partnerstwa, a następnie
zatwierdzony w październiku 2019 r.. Kluczowym zagadnieniem w pracach nad MID była komunikacja miejska, ale
również inne zagadnienia z szeroko rozumianej mobilności miejskiej, w tym transport kolejowy, transport zbiorowy
powiatowy, parkingi oraz ścieżki rowerowe. W przedmiotowym dokumencie: określone zostały problemy, które należy
rozwiązać, ustalone zostały zadania, które należy zrealizować, aby rozwiązać zidentyfikowane problemy, wskazani
zostali odpowiedzialni za realizację zadań, określony został harmonogram realizacji zadań.
W roku 2020 zrealizowane były następujące zadania ujęte w MID:
1) w lutym 2020 roku określone zostały minimalne standardu taboru autobusowego komunikacji miejskiej
w Cieszynie,
2) w marcu wykonana została analizy ekonomiczno-techniczna w celu ustalenia optymalnego napędu
niskoemisyjnego taboru autobusowego.
Ponadto realizowane były zadania:
1) „Wymiana całego taboru i zakup autobusów niskoemisyjnych”, w ramach którego:

•

operator komunikacji miejskiej (ZGK w Cieszynie Sp. z o.o.) zakupił 2 nowe autobusy, marki Solaris
Urbino 10,5 i 12, napędzane olejem napędowym spełniające normę emisji spalin Euro;

•

ogłoszony został przetarg nieograniczony na dostawę 2 autobusów elektrycznych o długości do 10 m
wraz ze stacją ładowania (uzyskana została również dotacja ze środków unijnych w ramach RPO
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020);

2) „Wykonanie nowoczesnej infrastruktury przystanków autobusowych na terenie Cieszyna, w oparciu
o jednolite parametry techniczne i wizualne”, w ramach którego wybrano wykonawcę 21 wiat
przystankowych;

Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2020 rok

strona 13

3) „Opracowanie planu transportowego miasta Cieszyna”, w ramach którego złożony został wniosek w konkursie
organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Strategii pn. „Dotacje
w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast” na opracowanie projektu Planu Transportowego Cieszyńskiej
Komunikacji Zbiorowe (wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania, a realizacja zadania nastąpi
w 2021 roku).

6.6. Środowisko
6.6.1.

Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) obejmuje działania możliwe do realizacji w zakresie związanym
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”.
W PGN określono następujące działania krótkoterminowe, których realizacja w roku 2020 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 (obejmuje 34 budynki), 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.
3) CIE03 – Stosowanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych: wdrożono wprowadzanie kryteriów
środowiskowych do systemu zamówień publicznych (tzw. zielone zamówienia). Kryterium środowiskowe,
polegające na określeniu wymagań dotyczących ilości pojazdów spełniających normę co najmniej Euro 5,
zastosowano w postępowaniu pn. „Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych
na terenie Miasta Cieszyna w roku 2021”.
4) CIE04 – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w miejskich obiektach użyteczności publicznej: w roku
2020 Cieszyn otrzymał dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
realizacje zadania pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna”. W ramach tego zadania
zaplanowano wykonanie instalacji fotowoltaicznych na 3 obiektach miejskich.
5) CIE05 – Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie:
w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku schroniska i noclegowni przy ul. Błogockiej 30”.
6) CIE06 – Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna: w dniu 23 września 2020 r. Miasto Cieszyna
zawarło z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie zadania pn.
„Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap II” ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego.
7) CIE07 – Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna: zakończono realizację zadania pn.
„Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III”, polegającego na termomodernizacji
i podłączeniu do sieci cieplnej następujących wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Głębokiej: 10,
30, 32, 36, 40, 47 i 60.
8) CIE08 – Podłączenie budynków do sieciowych nośników energii: w 2020 r. do sieci cieplnej podłączono trzy
budynki wielorodzinne (nie wymienione w CIE07 i CIE09), położone przy ul. 3 Maja 4, ul. Łącznej 22 oraz
ul. B. Chrobrego 7.
9) CIE09 – Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: w ramach
systemu wspierania inwestycji proekologicznych (działającego od 1996 r.), z budżetu miasta udzielono 24
dotacje celowe (w 2018 r. – 48, w 2019 r. – 120) na dofinansowanie kosztów modernizacji systemów
ogrzewania budynków i lokali mieszkalnych, z których zrealizowanych zostało ostatecznie 19 przedsięwzięć
(w 2018 r. – 40, w 2019 r. – 107), a wartość udzielonych dotacji wyniosła prawie 66 tys. zł (w 2018 r. – 165
tys. zł, w 2019 r. – 398 tys. zł).
10) CIE10 – Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Cieszyna: informacje o realizowanych
działaniach w odniesieniu do budynków komunalnych (lub stanowiących współwłasność Gminy Cieszyn)
przedstawiono w punkcie CIE05 i CIE07.
11) CIE11 – Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej:
w ramach cyklu działań edukacyjnych pn. Cieszyńska Szkoła Ekomyślenia w styczniu 2020 r. odbył się
ogólnodostępny wykład prof. dr. hab. Piotra Skubały „Nasz świat do generalnego remontu”.
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12) CIE13 – Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie: Zakład Gospodarki
Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. zakupiła 2 autobusy.

13) CIE15 – Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Cieszyna: szczegółowe informacje w tym
zakresie przedstawiono w rozdziale 10.4.1 Raportu.

6.6.2.

Gminny Program Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna

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.
Efekty realizacji podejmowanych działań w zakresie objętym programem przedstawiono w rozdziałach dotyczących
realizacji poszczególnych programów i planów oraz w rozdziale dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi.

6.6.3.
Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2020 roku
Program obejmował działania w zakresie:
1) zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) odławiania bezdomnych zwierząt i umieszczania ich w schronisku dla zwierząt;
3) opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
4) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
5) humanitarnego ograniczania populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację
zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
6) usypiania ślepych miotów;
7) zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
9) nieobowiązkowego znakowanie psów i kotów za pomocą elektronicznego mikroprocesora oraz ich rejestrację
w bazie danych zwierząt oznakowanych elektronicznie;
10) sterylizacji lub kastracji 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 170 tys. zł, ostatecznie wydatkowano kwotę w wysokości:
155.526,39 zł.

6.6.4.
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Cieszyn na lata 2013-2032
Celem programu jest usunięcie z terenu Gminy Cieszyn wyrobów azbestowych, realizowane w sposób zaplanowany,
bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, a w rezultacie zmniejszenie oraz ostateczne wyeliminowanie
szkodliwego działania azbestu na środowisko oraz zdrowie ludzi.
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest: według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., dane zawarte w Bazie
Azbestowej dla Gminy Cieszyn przedstawiają się następująco:

•
•

zinwentaryzowano 610,59 ton wyrobów zawierających azbest;
do unieszkodliwienia pozostało 338,73 ton wyrobów zawierających azbest.
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Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest w latach 2018 – 2020

6.6.5.

Rok

Sumaryczna ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest [t]

2018

17,66

2019

8,23

2020

3,06

Strategia Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030

Strategia Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030 (dalej Strategia) jako cel główny przyjmuje
ograniczenie na obszarze Cieszyna emisji CO2 pochodzącej z publicznego i prywatnego transportu samochodowego,
a dla jego realizacji zakłada rozwój elektromobilności, uwzględniający zdiagnozowaną sytuację w obszarach: transportu
zbiorowego, transportu indywidualnego, pojazdów miejskich, przestrzeni publicznej i wiedzy o elektromobilności.
Realizacja zadań określonych w Strategii w roku 2020 przedstawiała się następująco:
1) Zadanie nr 1 – Wymiana taboru autobusowego komunikacji miejskiej na autobusy elektryczne, hybrydowe
plug in: w czerwcu 2020 r. złożony został wniosek w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 o dofinansowanie
projektu pn. „Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie — zakup autobusów
elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania”. Wniosek został pozytywnie oceniony.
2) Zadanie nr 2 – Budowa infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych, hybrydowych plug in: ZGK
planuje na terenie bazy przy ul. Słowiczej budowę stacji transformatorowej, z której zasilane będą ładowarki
do autobusów elektrycznych. W 2020 r. podpisano umowę z Tauron S.A. na budowę przyłącza.
3) Zadanie nr 4 – Modernizacja infrastruktury przystanków autobusowych: wykonano dziesięć nowych wiat
przystankowych. Dodatkowo zainstalowano jedną instalację solarną na istniejącej wiacie na przystanku przy
ul. Kochanowskiego.
4) Zadanie nr 5 – Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania parkingami miejskimi: wdrożono
elektroniczny system opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Cieszynie za pomocą aplikacji mobilnej
moBilet.
5) Zadanie nr 6 – Opracowanie planu transportowego miasta Cieszyna z uwzględnieniem zwiększenia
możliwości wykorzystania centrum przesiadkowego dla komunikacji miejskiej: w dniu 6 listopada 2020 r.
Miasto Cieszyn złożyło wniosek na dofinansowanie projektu pn. „Plan transportowy cieszyńskiej komunikacji
zbiorowej” w konkursie „Dotacje w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast”, organizowanym przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Strategii.
6) Zadanie nr 7 – Wprowadzenie zmodyfikowanego rozkładu jazdy autobusów oraz siatki połączeń: modyfikacja
rozkładu jazdy autobusów oraz siatki połączeń będzie kolejnym etapem wprowadzenia planu transportowego
cieszyńskiej komunikacji miejskiej, którego opracowywanie planuje się na 2021 rok.
7) Zadanie nr 10 – Budowa parkingu park and ride połączonego z linią autobusową o dużej częstotliwości
kursowania: opracowano wstępną koncepcję uruchomienia dwóch linii autobusowych pomiędzy parkingiem
przy ul. Katowickiej, Dworcem Cieszyn i Śródmieściem. Dalsze analizy i zatwierdzenie koncepcji nastąpi
podczas prac nad planem transportowym w 2021 r.
8) Zadanie nr 15 – Opracowanie przebiegu tras rowerowych, w tym dróg rowerowych na obszarze miasta,
udogodnień dla ruchu rowerowego w centrum miasta (w tym kontrapasy) oraz połączeń z Czeskim
Cieszynem: W dniu 28 października 2020 r. Burmistrz Miasta Cieszyna powołał Zespół ds. Polityki
Rowerowej w Cieszynie.
9) Zadanie nr 16 – Budowa dróg rowerowych na obszarze miasta: w roku 2020 w ramach przebudowy
ul. Brodzińskiego wybudowano wzdłuż całego remontowanego odcinka ścieżkę rowerową.
10) Zadanie nr 23 – Modernizacja i budowa oświetlenia publicznego: opracowano dokumentację techniczną dla
zadania „Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyn – etap II”. Ogłoszono przetarg na realizację
zadania.
11) Zadanie nr 24 – Budowa odnawialnych źródeł energii: na realizację zadania pn. „Budowa odnawialnych źródeł
energii na terenie Cieszyna” Cieszyn w 2020 r. otrzymał dotację ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na budowę instalacji PV na obiektach DSS oraz SP2, a także
w oczyszczalni ścieków.
12) Zadanie nr 26 – Tworzenie możliwości do funkcjonowania systemu informowania o jakości powietrza
w mieście – złożony został wniosek do Funduszy Norweskich o dofinansowanie projektu „Cieszyn – miasto
samowystarczalne”, w ramach którego ujęte jest przedmiotowe zadanie.
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6.7. Polityka społeczna i zdrowotna
6.7.1.
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna
na lata 2014 - 2020
Celem głównym Strategii jest stworzenie wszystkim mieszkańcom Cieszyna warunków do aktywnego udziału w życiu
społeczności lokalnej na miarę potrzeb i możliwości.
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 zadania ujęte w następujących celach strategicznych:
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

6.7.2.

Program Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2019 – 2021

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.
W ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna w 2020 roku zrealizowano następujące zadania.
W ramach celu szczegółowego 1 – Wsparcie wszystkich rodzin z dziećmi w pełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych:
1) zapewniano miejsca w żłobkach i przedszkolach – w żłobkach 250 miejsc, a w przedszkolach 914 miejsc;
2) szkoły zapewniały różnorodne formy wsparcia w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
organizowały wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, różnego rodzaju zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, z logopedą;
3) organizowano oraz współfinansowano wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży;
4) zapewniano ogólnodostępne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla dzieci i młodzieży;
5) wspierano ideę wolontariatu oraz promowano aktywność młodego pokolenia na rzecz osób potrzebujących –
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano 2 programy wolontariackie;
6) wzmacniano rodziny poprzez zapewnianie poradnictwa rodzinnego oraz 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;
7) 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 130 dzieci;
8) promowano działania na rzecz rodzin wielodzietnych, w tym realizowano program Cieszyńska Karta Dużej
Rodziny – Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej wydał 269 Cieszyńskich Kart Dużej
Rodziny oraz 346 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny.
W ramach celu szczegółowego 2 – Zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom – przeciwdziałanie marginalizacji
i degradacji funkcji rodziny:
1) udzielano świadczeń w ramach programu Rodzina 500 plus – wypłacono 5852 świadczenia wychowawcze,
a koszt świadczeń wyniósł 34.730.842,54 zł;
2) udzielano rodzinom z dziećmi będącym w trudnej sytuacji życiowej pomocy w formie świadczeń rodzinnych,
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alimentacyjnych – MOPS wypłacił zasiłki rodzinne z dodatkami 551 świadczeniobiorcom w łącznej kwocie
1.919.351,52 zł, a także 169 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka w łącznej kwocie
169.000,00 zł, z Funduszu Alimentacyjnego 2.303 świadczenia o łącznej wartości 996.972,67 zł;
3) MOPS finansował żywienie (obiady w szkołach, posiłki w przedszkolach i żłobkach) dla 68 dzieci, dodatkowo
12 dzieci dożywianych było na wniosek dyrektora placówki, bez konieczności wydania decyzji, szkoły
pozyskiwały także sponsorów posiłków dla dzieci;
4) udzielano dzieciom i młodzieży stypendiów o charakterze socjalnym oraz naukowym – przyznano
62 stypendia socjalne, wypłacono także 650 stypendiów naukowych oraz 98 sportowych;
5) udzielano pomocy w zaopatrzeniu dzieci i młodzieży w podręczniki i artykuły szkolne – wszyscy uczniowie
szkół podstawowych zostali objęci wsparciem w postaci zaopatrzenia w podręczniki szkolne i ćwiczenia –
łącznie 2903 uczniów;
6) udzielano pomocy w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi
– MOPS zorganizował pomoc w formie usług opiekuńczych dla 1 dziecka, a w formie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 2 dzieci;
7) zabezpieczano mieszkania dla rodzin z dziećmi – z zasobów gminy przyznano lokale mieszkalne dla 7 rodzin
z dziećmi w tzw. „trybie zwykłym”, a 3 rodzinom w wyniku zamiany I stopnia.
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 objętych było 61 rodzin;

2)

świadczono pracę socjalną – 79 rodzin w związku z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej korzystało ze wsparcia pracownika socjalnego;

3)

udzielono Powiatowi Cieszyńskiemu pomoc finansową na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla
osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którego skorzystało 5 osób z Cieszyna, gmina zlecała także
prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z którego skorzystało 12 osób
z Cieszyna;

4)

współfinansowano pobyt dzieci w pieczy zastępczej – koszt współfinansowania pobytu 67 dzieci
w pieczy zastępczej wyniósł 413.370,11 zł oraz 1 dziecka w ZOL 4.620,00 zł;

W ramach celu szczegółowego 4 – Reintegracja rodzin:
1)

MOPS podjął współpracę z 23 rodzinami biologicznymi na rzecz powrotu dzieci z pieczy zastępczej, 6 z tych
rodzin objętych było pomocą asystenta rodziny, 10 dzieci opuściło pieczę zastępczą;

2)

ZBM przydzielił lokal socjalny 1 wychowankowi ośrodka szkolno-wychowawczego.

6.7.3.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2020
W ramach Programu w 2020 r. 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.

2) Cel szczegółowy – Ograniczenie negatywnych zjawisk dotyczących rodzin z problemem alkoholowym
i narkotykowym, poprzez udzielanie kompleksowej pomocy psychospołecznej i prawnej, a także ochrony
przed przemocą.


W ramach tego zadania, udzielono dotacji na kompleksową pomoc dla ofiar przemocy – prowadzenie
Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

3) 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.
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4) 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.

5) 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 2020 rok wydatkowano następujące środki:


na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano – kwotę 757.157,06 zł;



na zwalczanie narkomanii – kwotę 32.750,00 zł.

6.7.4.
Gminny Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar w Rodzinie na lata 2017 - 2020
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.
W ramach Programu w 2020 r. 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
43.718,00 zł (środki z budżetu Gminy, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2020 - 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
133.000,00 zł (środki z budżetu gminy, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2020);
3) 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:

•

1.400,00 zł (środki z budżetu gminy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2020),

•

511,00 zł (środki z budżetu gminy, na zadania celowe z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie);

4) obsługę organizowanych zadań, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym obsługę Zespołu
Interdyscyplinarnego, przeznaczono kwotę 3.380,00 zł (środki z budżetu gminy, na zadania celowe z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie).
Na realizację Programu przeznaczono kwotę w wysokości 182.009,00 zł.

6.7.5.
Program osłonowy „Pomoc w zakresie dożywiania na terenie Gminy
Cieszyn” na lata 2019 - 2023
Beneficjentami Programu są mieszkańcy gminy Cieszyn – dzieci, młodzież, osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej. Głównym realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.
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Realizacja programu
W ramach Programu w 2020 roku udzielono następujących form pomocy:
1) pomoc w formie zasiłku celowego lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności otrzymały
204 osoby;
2) pomoc w formie posiłku otrzymały 184 osoby, w tym:


dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 36;



uczniowie do czasu ukończenia szkoły podstawowej – 32;



pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 116.

3) pomoc w formie posiłku (nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego) otrzymało – 12 dzieci.
Ogółem na realizację Programu wydatkowano kwotę – 350.494.70 zł, w tym:


dotacja Państwa w zakresie dożywiania – 183.357,70 zł, co stanowi – 52,31 % kosztów realizacji Programu;



środki własne gminy – 167.137,00 zł, co stanowi – 47,69 % kosztów realizacji Programu.

W 2020 roku w ramach Programu 23 placówki prowadziły dożywianie, w tym: 7 szkół, 13 przedszkoli, 2 żłobki
miejskie oraz stołówka „Smakuś”.
Wysokość środków wykorzystanych na dotacje na realizację zadań publicznych w roku 2020 wyniosła na zadania
koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: w obszarze polityki społecznej oraz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu – 541.336,66 zł, a w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
w wysokości – 401.155,83 zł.

6.7.6.

Polityka senioralna

Celem polityki senioralnej powinno być wspieranie i zapewnianie 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, w przypadku gminy Cieszyn spadkiem liczby mieszkańców. Działania związane z realizacją tak
rozumianej polityki senioralnej prowadzą m.in. 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 przeciwdziałaniu wykluczeniu
społecznemu oraz podmioty zewnętrzne.

6.7.7.

Program „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”

„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.
W 2020 roku wydano 269 Cieszyńskich Kart Dużej Rodziny.
Łączna ilość wydanych kart w Cieszynie (dla rodziców i dzieci) – 3.196, liczba rodzin – 799.

6.7.8.

Program krajowy „Karta Dużej Rodziny”

Program krajowy „Karta Dużej Rodziny” dedykowany jest podobnie jak cieszyński, lokalny program Karty, do rodzin
wielodzietnych – dla każdego członka rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli
kiedykolwiek na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Karta wydawana jest bezpłatnie.
W 2020 roku w Cieszynie wydano 346 Kart Dużej Rodziny (128 - dla rodziców, 218 – dla dzieci, liczba rodzin – 86).
Łączna ilość wydanych kart w mieszkańcom Cieszyna – 2.859.

6.7.9.
Program współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020.
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.
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Wysokość środków wykorzystanych na dotacje na realizację zadań publicznych w latach 2018-2020
Obszar koordynowanego działania:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

•

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

471.500,00

589.982,20

541.336,66

458.005,00

434.230,00

400.524,42

876.472,72

493.261,98

173.123,95

155.936,26

129.478,55

nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

11.551,06

12.969,83

8.465,50

kultury i sztuki,

124.453,98

279.835,18

201.539,00

86.241,00

89.647,41

45.120,00

1.750,00

7.677,97

1720,70

6.915,95
1.956.483,25 zł

8.100,00
2.298.915,31 zł

2.240,00
1.823.686,81 zł

polityki społecznej oraz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu,

•

przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym.
Wydział Sportu
• kultury fizycznej, turystyki
i krajoznawstwa,
• przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym.
Wydział Kultury i Promocji Miasta

•
•
•

622.943,31

wypoczynku dzieci i młodzieży.
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
• ekologii i ochrony zwierząt oraz
dziedzictwa przyrodniczego,
• ochrony i promocji zdrowia.
Razem

6.7.10.

Programy zdrowotne

Gmina Cieszyn w 2020 roku realizowała następujące programy zdrowotne:

•

Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli;

•

Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych – szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej
osób powyżej 65 roku życia;

•

Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych;

•

Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy – szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt
12 letnich w gminie Cieszyn.

Ponadto, w ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w 2020 r. w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu
promocji i profilaktyki zdrowia, przyznano 2 dotacje:

•

w wysokości 2.240,00 zł na współfinansowanie działań edukacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie
Pomocy Wzajemnej „Być Razem” (zadanie pn. Rodzice – dbajmy o zdrowie zostało w pełni zrealizowane),

•

w wysokości 1.600,00 zł na zadanie pn. Wybieram zdrowie dla Stowarzyszenia na Rzecz Harmonijnego
Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” (z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z pandemią COVID19, Stowarzyszenie odstąpiło od realizacji dotowanego zadania).

Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli
Cel i zakres programu: pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich został zaplanowany na lata 20182020. Celem głównym programu jest ograniczenia występowania choroby próchnicowej zębów wśród populacji
docelowej (dzieci 5-letnich), poprzez zintegrowane działania edukacyjne i profilaktyczne.
Realizacja programu w 2020 r.: w związku ze stanem epidemii oraz związanymi z tym ograniczeniami i trudnościami
w funkcjonowaniu placówek oświatowych i medycznych – w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV2, nie ogłoszono konkursu ofert na wybór realizatora programu.
Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych – szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób
powyżej 65 roku życia
Realizacja programu w 2020 r.: w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, program realizowały cztery niepubliczne
zakłady opieki zdrowotnej z terenu Cieszyna, w okresie od 1 września do 20 grudnia 2020 r. W ramach programu –
z uwagi na ograniczenia w dostępności szczepionki – zaszczepiono tylko 674 mieszkańców Cieszyna w wieku 65+
(w 2018 r. – 619 osób, w 2019 r. – 652 osoby).
Koszt realizacji programu w 2020 r. wyniósł blisko 35,6 tys. zł (w 2018 r. – ponad 24,7 tys. zł, w 2019 r. – ponad 29,3
tys. zł).
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Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych
Realizacja programu w 2020 r. – z uwagi na stan epidemii oraz okresowo wprowadzane nauczanie zdalne obejmujące
wszystkich uczniów realizacja programu była mocno ograniczona, jednak mimo to:

•

w okresie od 2 stycznia do 20 czerwca 2020 r. w Szkołach Podstawowych numer: 1, 2, 5 i 7 zrealizowano
zajęcia w łącznym wymiarze 203 godzin lekcyjnych, za kwotę blisko 10,9 tys. zł;

•

w okresie od 7 września do 18 grudnia 2020 r. w Szkołach Podstawowych numer: 1, 2, 4, 5 i 7 odbyło się
łącznie 224 zajęć (godzin lekcyjnych), przy koszcie wynoszącym prawie 12 tys. zł.

W ramach programu, w roku 2020 przeprowadzono łącznie 427 godzin lekcyjnych zajęć gimnastyki korekcyjnej dla
uczniów z klas 1-3 (w 2018 r. – 797 godzin, w 2019 r. – 768 godzin), a koszt ich realizacji wyniósł ok. 22,9 tys. zł
(w 2018 r. – ponad 39,6 tys. zł, w 2019 r. – blisko 39,9 tys. zł).
Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy – szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt 12 letnich
w gminie Cieszyn
Realizacja programu w 2020 r. - ogłoszono konkurs ofert w celu wyłonienia realizatora programu, jednak z uwagi na
brak ofert (co najprawdopodobniej wiązało się zarówno z trwającymi od 2019 r. trudnościami w dostępie do
szczepionek, jak również z uwagi na stan epidemii oraz ograniczenia i trudności w funkcjonowaniu placówek
oświatowych i medycznych) program ten nie był realizowany.

6.8. Kultura, sport, rekreacja
6.8.1.

Program wspierania rozwoju sportu na lata 2014-2020

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: aktywność
fizyczna dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich, sport wyczynowy, infrastruktura sportowa, 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.
Finansowanie sportu w 2020 roku
1.

63,22 % środków przeznaczonych na szkolenie sportowe przyznano sekcjom prowadzącym szkolenie
w dyscyplinach priorytetowych. Niezależnie kluby sportowe korzystały ze środków przewidzianych na zajęcia
i imprezy sportowe, w tym ze środków przewidzianych na profilaktykę antyalkoholową.

2.

22 sekcje (łącznie z sekcjami prowadzącymi dyscypliny priorytetowe), których oferty spełniały wymogi
punktowe, otrzymały dofinansowanie.

3.

Kwoty przeznaczone na dotacje kształtowały się następująco:
1) dofinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych – 80.000,00 zł
2) dofinansowanie szkolenia sportowego – 450.000,00 zł
3) dofinansowanie cyklicznych zajęć
profilaktycznych – 131.000,00 zł.

sportowo-rekreacyjnych

w

połączeniu

z

realizacją

zajęć

6.9. Oświata
6.9.1.

Strategia Rozwoju Oświaty w Cieszynie do roku 2020

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 w 2020 r. w poszczególnych obszarach przebiegała następująco:
1. Stały wzrost jakości oferty edukacyjnej:
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a) stałe poszerzanie oferty edukacyjnej i podnoszenie jakości nauczania i wychowania w placówkach oświatowych –
w 2020 r. w trzech cieszyńskich szkołach podstawowych realizowane były projekty unijne współfinansowane ze
środków UE pn. „Warto umieć więcej 2”. Dodatkowe zajęcia zorganizowano w ramach w/w projektu z matematyki,
zajęcia z obsługi komputera i korzystania z Internetu, języka angielskiego, fizyki, chemii, zajęcia przyrodnicze, zajęcia
dla uczniów wykazujących zaburzenia w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym, zajęcia terapii pedagogicznej,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów dyslektycznych, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia dla uczniów
pierwszych klas, wspierające w procesie adaptacji w nowym środowisku szkolnym. We wszystkich publicznych
placówkach oświatowych prowadzone jest także nauczanie języków obcych: m. in. angielskiego, niemieckiego,
francuskiego oraz rosyjskiego. Trzy szkoły podstawowe brały udział w projekcie edukacyjnym ERASMUS+, który
polega na wymianie doświadczeń ze szkołami z Portugalii, Włoszech, Rumunii, Hiszpanii, Turcji i Grecji. W trzech
szkołach podstawowych prowadzone są oddziały sportowe z dyscyplin: koszykówka, pływanie, lekka atletyka i piłka
nożna.
b) doskonalenie i utrzymanie wysokiego poziomu nauczania w placówkach oświatowych – dla nauczycieli
organizowane są różnorodne formy doskonalenia zawodowego: szkolenia rad pedagogicznych, dopłaty do kształcenia
indywidualnego nauczycieli, ustawiczne doskonalenie oraz wsparcie metodyczne nauczycieli w formie warsztatów
przedmiotowo-metodycznych i indywidualnych konsultacji. Ponadto szkolenia pedagogiczne dla nauczycieli były
organizowane także ze środków unijnych w ramach projektów „Warto umieć więcej 2”, dofinansowanych ze środków
europejskich.
c) wzmacnianie roli opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych – we wszystkich szkołach podstawowych
funkcjonują świetlice szkolne oraz ponadto w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 5 prowadzone są świetlice środowiskowe
TPD. W publicznych przedszkolach realizowane jest także wczesne wspomaganie rozwoju. Polega ono na prowadzeniu
zajęć zmierzających do prawidłowego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki
w szkole.
e) prowadzenie stałego monitoringu otoczenia oświaty w Cieszynie - szkoły organizowały „Tydzień Kariery” oraz
Giełdę Szkół Ponadpodstawowych, konkursy wewnątrzszkolne, wskazywano drogę zdobywania wybranych zawodów,
charakterystykę struktury systemu edukacji, dokonano analizy oferty szkolnictwa ponadpodstawowego w powiecie
cieszyńskim, wskazywano instytucje wspomagające planowanie kariery, organizowano spotkania z przedstawicielami
szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w szkole i poza szkołą.
2. Stały rozwój bazy infrastrukturalnej oraz sieci placówek edukacyjnych w mieście:
a) rozbudowa i modernizacja bazy infrastrukturalnej placówek oświatowych – realizowane były remonty
w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych, a w zakresie realizacji inwestycji oddano do użytkowania salę
gimnastyczną w SP7, a także wyremontowano elewację budynku SP4.
b) podnoszenie standardów bazy dydaktycznej placówek oświatowych – działania na bieżąco realizowane były zarówno
w , jak i w szkołach podstawowych. Dodatkowo, z uwagi na stan pandemii, w ramach projektów rządowych „Zdalna
Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” zakupiono 104 zestawy komputerowe celem użyczenia uczniom, nauczycielom. SP 7
przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” i zakupiła dwa monitory interaktywne.
3. Wzmacnianie roli placówek oświatowych jako centrów aktywności lokalnej:
a) kształtowanie postaw przedsiębiorczych i kompetencji społecznych uczniów - szkoły prowadzą współpracę z doradcą
zawodowym z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Podejmowane są działania informacyjne w zakresie
planowana ścieżki edukacyjnej i zawodowej w oparciu o lokalną ofertę edukacyjną, Szkolny System Doradztwa
Zawodowego oraz możliwości rynku pracy. Ponadto we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy organizowany jest
Tydzień Kariery celem ułatwienia przyszłym pracownikom podjęcia decyzji na temat ich planów zawodowych.
Organizowane są spotkania z przedstawicielami różnych zawodów i branż.
b) wzmocnienie roli samorządu uczniowskiego (szkoły) – w szkołach podstawowych organizowane są spotkania
samorządu uczniowskiego jako pomostu między uczniami, a nauczycielem i dyrektorem, w statutach szkół
zamieszczone są zapisy dotyczące zasad funkcjonowania samorządu.
c) zacieśnianie współpracy placówek oświatowych z otoczeniem – publiczne przedszkola i szkoły w ramach bieżącej
działalności współpracują od lat z większością miejskich, powiatowych i wojewódzkich jednostek organizacyjnych,
instytucjami kultury, uczelniami wyższymi, klubami i instytucjami sportowymi, parafiami, domami pomocy społecznej,
a także z podmiotami prywatnymi.

6.10. Bezpieczeństwo
6.10.1.
Gminny Program Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Cieszyn” na lata
2016 - 2020
Głównym celem programu jest poprawa stanu i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających
na terenie Cieszyna. Koordynatorem programu jest Komendant Straży Miejskiej w Cieszyna, a realizatorami wszystkie
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wydziały Urzędu Miejskiego w Cieszynie i jednostki organizacyjne gminy, Policja, Straż Pożarna, Pogotowie
Ratunkowe, Inspekcje:
sanitarna, weterynaryjna, nadzoru budowlanego, organizacje pozarządowe, grupy
środowiskowe.
Zadania w obszarach: pomocy doraźnej, restrykcyjno-represyjnym, porządkowym, komunikacyjnym, zagrożeń
kryzysowych i 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 ds. Rozwiązywania problemów patologii społecznych i uzgodniony
z Komendantem Powiatowym Policji oraz w oparciu o plan zamierzeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cieszynie.
„Bezdomny, bezradny, samotny” – podprogram w obszarze socjalnym 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 (nocleg, posiłek, kąpiel, ubranie) oraz udzielaniu
bezpośredniej pomocy w sytuacjach tego wymagających.
W związku z realizacją podprogramu strażnicy miejscy w 2020 r. przeprowadzili 459 interwencje w sprawie osób
bezdomnych, bezradnych, samotnych, w tym 137 razy udzielili pomocy doraźnej.
Realizacja zadań w obszarze prewencyjno-wychowawczym obejmuje przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym,
ukierunkowane na przeciwdziałanie uzależnieniom, przestępczości i demoralizacji nieletnich. Działania w tym obszarze
w 2020 roku zostały ograniczone do minimum. Większość zaplanowanych spotkań, prelekcji i działań nie odbyło się.
W trakcie roku przeprowadzone zostały następujące przedsięwzięcia finansowane lub współfinansowane ze środków
finansowych przeznaczonych na realizację programu:
1) „Bezpieczne Ferie 2020” – ogólnopolska akcja o charakterze prewencyjno-profilaktycznym, prowadzona pod
patronatem Policji, w ramach której strażnicy miejscy i policjanci zwracają szczególną uwagę na dzieci
i młodzież, pozostającą w miejscu zamieszkania.
2) „Bezpieczne wakacje 2020” – 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.
3) „Bezpieczna Szkoła i Bezpieczna droga do szkoły” – stały podprogram, którego głównym celem jest
ochrona bezpieczeństwa uczniów, ograniczenie przestępczości i patologii wśród nieletnich oraz młodzieży
pełnoletniej.
4) „Bezpieczna droga do szkoły” realizowana jest poprzez spotkania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych ze
strażnikami miejskimi lub policjantami. Podczas spotkań dzieci zapoznawane były z zasadami poruszania się
po drogach oraz otrzymywały elementy odblaskowe.
W miesiącu wrześniu strażnicy miejscy przeprowadzili zajęcia z uczniami, w których wzięło udział 276
uczniów. Oprócz wymienionych spotkań w trakcie roku szkolnego (w okresach działania szkół) strażnicy
miejscy przejścia dla pieszych, położone w pobliżu szkół: SP1, SP3, SP4, SP6, w celu zapewnienia dzieciom
bezpiecznego dojścia do szkół.
5) „Bezpieczny przedszkolak” – podprogram, którego głównym celem jest ochrona bezpieczeństwa
przedszkolaków oraz poznania zawodów: strażnik miejski, policjant, strażak.
6) „Bezpieczne osiedle” – w ramach tego podprogramu strażnicy miejscy na terenach osiedli mieszkaniowych
(Liburnia, Piastowskie) uczestniczyli w comiesięcznych zebraniach rad osiedli.
7) „Akcja profilaktyczna „Świeć przykładem” - przeprowadzona w miesiącu grudniu wspólnie z policjantami
Wydziału Ruchu Drogowego KPP Cieszyn, przy współudziale Burmistrza Miasta Cieszyna, polegała na
promowaniu noszenia elementów odblaskowych w przestrzeni publicznej. W trakcie akcji rozdawano
elementy odblaskowe zakupione w roku 2019.
8) Również policjanci Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie w 2020 roku przeprowadzili następujące
spotkania / prelekcje:

•
•
•
•
•
•
•
•

Bezpieczne Wakacje- Bezpieczna droga do szkoły – 4,
Handel Ludźmi – 1,
Odpowiedzialność prawna nieletnich – 8,
Cyberzagrożenia – 9,
Przeciwdziałanie narkomanii – 17,
Przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach – 2,
Spotkanie z pedagogami – 27,
Spotkanie z rodzicami – 1.
Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2020 rok

strona 24

6.10.2.

Program znakowania rowerów „Bezpieczny rower – Bezpečne kolo”

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 metodą syntetycznego DNA.
Z uwagi na ograniczenia związane ze stanem epidemii Covid-19 w trakcie realizacji programu w 2020 roku strażnicy
miejscy zorganizowali na terenie Cieszyna tylko 1 akcję znakowania rowerów w dniu 06.09. Łącznie w 2020 r. Straż
Miejska w Cieszynie oznakowała 44 rowery.

7. Realizacja uchwał Rady Miejskiej Cieszyna
Zestawienie szczegółowe uchwał Rady Miejskiej Cieszyna realizowanych w 2020 roku stanowi załącznik nr 1 do
raportu.

8. Inne istotne działania Burmistrza Miasta Cieszyna
8.1. Ciała doradcze Burmistrza Miasta Cieszyna
Cieszyńska Rada Seniorów
Z inicjatywy Rady co roku były organizowane „Nadolziańskie Senioralia”. W roku 2020 zostały odwołane
z uwagi na epidemię COVID-19 i idące za tym obostrzenia przy organizacji imprez. Cieszyńska Rada Seniorów w 2020
roku przystąpiła wspólnie z Burmistrzem Miasta Cieszyna, do organizacji Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”.
Celem konkursu było wyróżnienie oraz promowanie miejsc w Cieszynie, które są otwarte na potrzeby osób starszych.
Konkurs był przeznaczony dla instytucji i organizacji, które poprzez odpowiednie stosowanie rozwiązań
architektonicznych oraz oferowanie odpowiednich produktów, usług i zniżek, przyczyniają się do godnego traktowania
seniorów.
W 2020 roku Cieszyńska Rada Seniorów podjęła uchwały w następujących sprawach:


w sprawie przystąpienia do partnerstwa z Uniwersytetem III Wieku przy organizacji III Konferencji z cyklu
„Jak mądrze żyć w wieku dojrzałym”,



w sprawie Rekomendacji Cieszyńskiej Rady Seniorów do planu działania w ramach realizacji przyjętej przez
miasto Polityki Senioralnej Gminy Cieszyn na lata 2018-2022,



w sprawie partnerstwa Cieszyńskiej Rady Seniorów z Uniwersytetem III Wieku przy realizacji projektu:
Opracowanie i wydanie Informatora dla osób starszych.

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawach
planowania i zagospodarowania przestrzennego. 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 2020 roku Komisja opiniowała:


projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cieszyna dla obszaru w rejonie ulic Katowickiej
i Szarotka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie
Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie dotyczącym pożytku publicznego. 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.
W roku 2020 odbyło się 5 posiedzeń Rady, na których podjęto 9 uchwał i 1 opinię zwykłą, które dotyczyły
zaopiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej. Z inicjatywy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Cieszynie co roku organizowany był we wrześniu Festiwal Organizacji Pozarządowych. W roku 2020 został
odwołany z uwagi na epidemię COVID-19 i idące za tym obostrzenia przy organizacji imprez.
Zespół ds. opracowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi
W 2020 roku powołany został Zespół ds. opracowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami
pozarządowymi. W skład Zespołu weszli przedstawiciele Burmistrza Miasta Cieszyna (5 osób), przedstawiciele Rady
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Miejskiej Cieszyna (2 osoby), oraz przedstawiciel Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W roku 2020 Zespół spotkał się 2 razy w celu opracowania projektu Programu współpracy Gminy Cieszyn
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021.
Zespół ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Gminie Cieszyn
Zadaniem Zespołu jest inicjowanie działań lokalnych w oparciu o racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów
i narzędzi związanych z ekonomią społeczną oraz opracowanie propozycji wsparcia i innych działań ukierunkowanych
na rozwój ekonomii społecznej w Gminie Cieszyn.
W 2020 roku celem Zespołu było opracowanie propozycji wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w Cieszynie. Praca
zespołu opierała się na modelu multiprofesjonalnej współpracy umożliwiającej bieżącą wymianę informacji
i zaplanowanie działań adekwatnych do potrzeb gminy i jej mieszkańców. Założeniem pracy zespołu była także
integracja podmiotów zaproszonych do współpracy. Dotychczas odbyło się siedem posiedzeń Zespołu. Jednym z zadań,
jakie postawił sobie Zespół w roku 2020 była analiza, jakie zadania gmina mogłaby zlecać do wykonania
przedsiębiorstwom społecznym w oparciu o potrzeby miasta. Zespół przeprowadził taką analizę i na jej podstawie
wytypował 15 zadań, które mogłyby być wykonywane przez osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach społecznych.
Cieszyńska Rada Sportu
W 2020 roku Cieszyńska Rada Sportu obradowała czterokrotnie i zajmowała się m.in.:


opiniowaniem listy kandydatów do przyznania nagród i wyróżnień Miasta Cieszyna w dziedzinie sportu
przedłożonej przez Burmistrza Miasta Cieszyna; na liście znalazło się 41 kandydatów (35 kandydatów do
otrzymania wyróżnienia, 6 kandydatów do otrzymania nagrody),



omawianiem założeń do Programu wspierania rozwoju sportu i rekreacji miasta Cieszyna na lata 2021 –
2025,



projektem Programu wspierania rozwoju sportu i rekreacji miasta Cieszyna na lata 2021 – 2025.

Komisja do spraw opiniowania projektów realizowanych przez Gminę Cieszyn zadań inwestycyjnych
i remontowych, pod kątem ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych
W 2020 r. do Komisji wpłynął jeden wniosek o wystawienie opinii. Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową
Rewitalizacja Cieszyńskiego Rynku, ulicy Głębokiej oraz terenu wokół Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia
atrakcyjności turystycznej” przedstawioną przez Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, Komisja dokonała wizji lokalnej
w celu sporządzenia opinii.
Zespół transgraniczny ds. porządku publicznego i bezpieczeństwa miast Cieszyna i Czeskiego Cieszyna
W związku ze stanem epidemii COVID-19 w 2020 roku nie odbywały się spotkania Zespołu. Wszelka wymiana
informacji dotycząca zarówno spraw związanych ze stanem epidemii po obydwu stronach granicy, jak i spraw z zakresu
porządku publicznego odbywała się na bieżąco pomiędzy Komendantami Straży Miejskiej w Cieszynie i Miejskiej
Policji w Czeskim Cieszynie lub osobami wyznaczonymi do kontaktów.
Komisja Społeczna
Komisja Społeczna została powołana w celu wzmocnienia mechanizmu kontroli społecznej w sprawach najmu
i sprzedaży z bonifikatą lokali mieszkalnych.
W 2020 roku odbyły się 4 posiedzenia Komisji Społecznej, podczas których Komisja zaopiniowała: 33 wnioski
o najem lokalu mieszkalnego do remontu, 90 propozycji przeznaczenia wolnych lokali mieszkalnych, 11 innych spraw
mieszkaniowych, 29 wniosków o wykup zajmowanych lokali mieszkalnych z bonifikatą.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Z uwagi na stan epidemiczny Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cieszynie działała
w ograniczonym zakresie - częściowo miała zawieszone działania w zakresie motywowania osób zgłoszonych do
Komisji oraz przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
W 2020 roku Komisja zrealizowała następujące zadania:
1.

podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu,
które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub
porządek publiczny, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;

2.

sprawdzano zgodność lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych, określonych we wnioskach
o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, z zasadami usytuowania miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych określonymi w Uchwale Rady Miejskiej;

3.

przeprowadzono kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
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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.

2.

Śląski Związek Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach.

3.

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich.

4.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. W 2020 r. Gmina Cieszyn uczestniczyła w następujących
projektach:
1) „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów
wodnych w miastach” – projekt był realizowany w okresie od kwietnia 2017 r. do grudnia 2020 r.
i finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
2) „Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu (BEACON)” – projekt realizowany
był w okresie od kwietnia 2018 r. do marca 2021 r. i finansowany przez Europejską Inicjatywę na rzecz
Ochrony Klimatu i mający na celu promocję działań na rzecz ochrony klimatu oraz ułatwienie wymiany
informacji pomiędzy rządami, samorządami, a także szkołami w siedmiu krajach Europy.
3) „Angażowanie młodych w proces zrównoważonego planowania energetycznego w mieście (EYES –
Engaging youth in sustainable energy planning)” – projekt realizowany był w okresie od lutego 2019 r. do
stycznia 2021 r., a finansowany w ramach programu ERASMUS+. W ramach projektu, w dniu 6 marca
2020 r. w Cieszynie odbyły się drugie warsztaty dla członków Cieszyńskiej Rady Młodych ds. Klimatu
pod hasłem „Co młodzi ludzie myślą o zmianach klimatu? Czy odczuwają ich skutki?”. Stworzony został
również klip „Młodzi dla klimatu i Cieszyna – Cieszyńska Rada Młodych ds. Klimatu”.

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.

2.

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" .

3.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA
BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej.

8.2.3.

Współpraca z miastami partnerskimi

Miastami partnerskimi Cieszyna są: Balchik (Bułgaria), Cambrai (Francja), Czeski Cieszyn (Republika Czeska), Genk
(Belgia), Rožňava (Słowacja), Teuva (Finlandia), Puck (Polska).

8.3. Cieszyński Klaster Energii
Cieszyński Klaster Energii powstał w dniu 28 czerwca 2018 r. na podstawie porozumienia cywilno-prawnego
zawartego pomiędzy Gminą Cieszyn a Energetyką Cieszyńską Sp. z o.o.
Cel i zakres działania Klastra:
1) poprawa efektywności energetycznej w zasobach publicznych,
2) poprawa stanu środowiska w obszarze jakości powietrza i ograniczenia niskiej emisji,
3) planowanie, wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną,
4) planowanie, wytwarzanie, dystrybucja i obrót energii cieplnej,
5) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej Klastra,
6) kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu elektromobilności,
7) edukacja elektroenergetyczna w zakresie zrównoważonego zarządzania lokalną gospodarką.
W ramach realizacji strategii Klastra w 2020 roku:
a)

Energetyka Cieszyńska – na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego – została wyłoniona
jako dostawca energii elektrycznej w 2020 r. do obiektów Gminy Cieszyn i jej jednostek organizacyjnych;
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b) przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na obiektach:

•
•
•
c)

Dom Spokojnej Starości ul. Mickiewicza 13,
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Chopina 37,
oczyszczalnia ścieków, ul. Motokrosowa 27;

w ramach realizacji III etapu likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna indywidualne
źródła ciepła w 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Głębokiej zostały zastąpione tzw. ciepłem
systemowym;

d) współpracowano przy opracowaniu Strategii Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 2020-2030, w której
przewidziano współodpowiedzialność Energetyki Cieszyńskiej za realizację następujących zadań.

8.4. Spółka Wodna dla Utrzymania Młynówki Cieszyńskiej
Spółki wodne są niepublicznymi formami organizacyjnymi zrzeszającymi osoby fizyczne lub prawne na zasadzie
dobrowolności, tworzonymi dla zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarowania wodami i niedziałającymi w celu
osiągnięcia zysku.
Członkami Spółki Wodnej dla Utrzymania Młynówki Cieszyńskiej są: Gmina Cieszyn, Energetyka Cieszyńska
Sp. z o.o., Celma Indukta S.A., Browar Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o., Odnawialne Źródła Energii DIM Sp. z o.o.
W roku 2020 z budżetu Spółki sfinansowano prace remontowe w obrębie zalewu kajakowego na kanale ulgi Młynówki.
Prace te obejmowały m.in. remont zastawki piętrzącej (w tym oczyszczenie i malowanie elementów stalowych oraz
uzupełnienie, spoinowanie zaprawą cementową itp. elementów kamiennych), częściowe odmulenie zalewu
i wyprofilowanie koryta (usunięto łącznie 120 m3 nanosów), odtworzenie fragmentów umocnień brzegowych kiszką
z gałęzi wierzbowych (łącznie na odcinku o długości ok. 76 mb), umocnienie fragmentów brzegu w rejonie zastawki
piętrzącej narzutem kamiennym osadzonym na zaprawie betonowej. Ponadto sfinansowano prace związane
z gospodarowaniem drzewostanem rosnącym wzdłuż kanału Młynówki (obejmujące wykonanie zabiegów
pielęgnacyjnych drzewa rosnącego w rejonie zalewu kajakowego oraz usunięcie zwalonego drzewa w rejonie kąpieliska
miejskiego), a także bieżące czynności w zakresie utrzymania koryta Młynówki oraz przepływu wody.

9. Konkursy, nagrody i wyróżnienia
W roku 2020 nagradzany był wielokrotnie projekt Open Air Museum.Cieszyn. Český Tĕšín. Uzyskał on nagrody
w następujących konkursach:
1) „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego – XXI edycja” – nagroda Marszałka Województwa
w kategorii Przestrzeń publiczna;
2) „Śląska Rzecz 2019 – XV edycja” – główna nagroda w kategorii Wystawiennictwo,
3) Property Design Award 2020 - w kategorii Przestrzeń Publiczna
4) Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - nagrodę Przyjaznego Brzegu za stworzenie ekspozycji
muzealnej związanej z dziedzictwem rzeki Olzy i rewitalizacją jej brzegów.
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10. Część analityczna (efekty działań prowadzonych w 2020 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 2020 roku.

10.1. Ład przestrzenny
W trybie określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 2020 kontynuowane były działania
związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Efektem ich było:
1.

uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: ul. Bielskiej,
ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. G. Morcinka i ul. W. Kargera,

2.

uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego
tereny położone w rejonie węzła drogi krajowej S1 (obecnie drogi ekspresowej S52) w Krasnej.

W roku tym również:
3.

sporządzony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru
w rejonie ulic Katowickiej i Szarotka,

4.

prowadzone były prace nad miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia
Cieszyna - w roku 2020 zostały przeprowadzone poszerzone konsultacje społeczne, do udziału w których
zaproszono szerokie grono potencjalnie zainteresowanych. W ramach tych działań zostało zorganizowane
spotkanie otwarte oraz przeprowadzono warsztaty metodą charrette.

W sytuacji braku planu sprawy ładu przestrzennego regulują decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu. Decyzje te wydawane są w ramach postępowania administracyjnego. Nie są to decyzje uznaniowe, są to decyzje
związane.
Działania w obszarze planowania przestrzennego w latach 2018-2020
Rodzaj sprawy

2018

2019

2020

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
nowych terenów

0

2

1

Uchwalenie zmiany obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

0

1

1

Liczba wyłożeń do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

1

4

6

65,30%

67,31%

67,55%

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

87

64

55

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

19

15

14

Powierzchnia Cieszyna objęta ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

10.2. Zabytki
Prowadzona była na bieżąco gminna ewidencja zabytków, która ujmuje 840 zabytków, w tym 783 budynków
i zabudowań, 33 kapliczki i pomniki, 9 cmentarzy, 5 parków, 9 stanowisk archeologicznych i 1 historyczny układ
urbanistyczny.
Prowadzone były również działania związane z udzielaniem dotacji na remonty obiektów zabytkowych. Udzielono
dotacji w łącznej wysokości 100.000 zł na prace przy zabytku:


Konwentowi Zakonu Bonifratrów na remont ogrodzenia klasztoru w formie muru,



Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety III Zakonu Regularnego św. Franciszka na wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej w Zespole Klasztorno – Szpitalnym,



prywatnym wnioskodawcom na remont elewacji kamienicy przy ul. Menniczej.

10.3. Ochrona krajobrazu
W 2019 roku podjęta została tzw. „uchwała krajobrazowa”, czyli uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków
sytuowania na terenie Cieszyna obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
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ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonane. W roku 2020 realizacja uchwały polegała na:


wykonaniu inwentaryzacji wszystkich tablic i urządzeń reklamowych znajdujących się na terenie Cieszyna,



informowaniu o nowym prawie miejscowym,



konsultowaniu możliwości umieszczenia nowych szyldów i reklam zgodnych z zasadami uchwały ,



przygotowaniu narzędzi dla celów wdrażania uchwały (stworzeniu systemu geoinformatycznego wraz z bazą
danych).

W dniu 25 grudnia 2020 r. minął pierwszy okres dostosowania istniejących nośników reklamy do zapisów uchwały.
Według przeprowadzonej inwentaryzacji na dzień 17 października 2020 r. zlokalizowano na terenie miasta następującą
ilość tablic i urządzeń reklamowych:
- wolnostojące – 947 szt.,
- na budynkach – 2.441 szt.,
- na ogrodzeniach – 803 szt.,
- inne – 452 szt.,
Razem – 4.643 szt. (nie licząc elementów w przestrzeni szklenia okien i witryn)

10.4. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
10.4.1.

Drogi

Zadania związane z utrzymaniem dróg na terenie Cieszyna realizuje Miejski Zarząd Dróg. Miejski Zarząd Dróg
zarządza drogami gminnymi oraz powiatowymi na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Cieszyńskim
w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach Cieszyna.
Długości dróg publicznych w Cieszynie:


wojewódzkie – 2.460 m,




krajowe – 5.690 m,
powiatowe – 43.169 m,




gminne – 84.272 m,
wewnętrzne – 17.018 m.

Inwestycje drogowe w 2020 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zadanie
Rozbudowa drogi gminnej nr 390011S ul. Brodzińskiego na odcinku 190 mb wraz
z budową mostu nad rzeką Bobrówka w Cieszynie
Budowa kanału burzowego i przelewu na istniejącej kanalizacji deszczowej wraz
z wylotem do rzeki Olzy w rejonie ul. Schodowej
Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej na
odcinku od ul. Hallera do ul. Bielskiej w Cieszynie
Przebudowa ul. Chopina w Cieszynie
Ul. Cegielniana (modernizacja kolektora kanalizacji deszczowej)
Ul. Kajzara (wykonanie miejsca do wysiadania dla pasażerów komunikacji miejskiej,
opracowanie dokumentacji technicznej)
Ul. Łowiecka (przebudowa drogi, opracowanie dokumentacji technicznej)
Razem

Koszt zadania [ w zł]
3.699.450,25
326.234,58
77.367,00
418.250,31
91.649,90
4.328,73
4.983,24
4.622.264,01

W ramach remontów wykonana została nowa nawierzchnia ul. Konopnickiej (odcinek o dł. 84 m, o pow. 309 m 2),
a w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych naprawiono nawierzchnie dróg o łącznej dł. 1.057 mb i pow. 4.229
m2.
Nakłady inwestycyjne i remontowe dróg w latach 2018-2020
Inwestycje

Remonty odtworzeniowe

2018

2019

2020

675.385,19 zł
(w tym środki Powiatu
Cieszyńskiego – 295.447,09 zł)

4.370 215,56 zł
(w tym środki Powiatu
Cieszyńskiego - 1.967.476,49
zł)
54.780,00 zł

4.622 264,01

347.853,00 zł
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Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w latach 2018 – 2020
2018

2019

2020

7

11

10 + 1 instalacja solarna

123.729,39 zł

191.449,50 zł

175.890,00 zł

Liczba nowych wiat
Koszt zadania

Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych w latach 2018 – 2020
Ilość punktów świetlnych na początku roku
Ilość wymienionych punktów świetlnych
Ilość nowych punktów świetlnych
Ilość punktów świetlnych na koniec roku

10.4.2.

2018
3174
8
46
3228

2019
3228
2021
358
3593

2020
3593
0
0
3593

Obiekty użyteczności publicznej

Cmentarze komunalne
Na terenie Cieszyna znajduje się 10 cmentarzy, w tym 4 cmentarze komunalne przy ulicach: Katowickiej, Gen. 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.
Liczba pochówków zrealizowanych na cmentarzach komunalnych w latach 2018-2020
Pochówki ogółem na wszystkich cmentarzach,
w tym:

2018 r.

2019 r.

2020 r.

388

356

440

1.

cmentarz komunalny przy ul. Katowickiej
(centralny)

340

311

370

2.

cmentarz komunalny przy ul. Hallera
(Mnisztwo)

10

6

12

3.

cmentarz komunalny przy ul. Kościuszki
(Bobrek)

26

25

33

4.

cmentarz komunalny przy ul. Ładnej
(Pastwiska)

12

14

25

Targowiska
Utrzymaniem i prowadzeniem targowisk miejskich w Cieszynie zajmuje się Miejski Zarząd Dróg.
W dniu 30 maja 2020 roku oddano do użytku sektor C targowiska rolno-spożywczego przy ul. Stawowej, będącego
przedmiotem inwestycji pn. „Przebudowa sektora C targowiska rolno – spożywczego w Cieszynie”. Gmina Cieszyn
pozyskała dofinansowanie stanowiące 63,63% kosztów kwalifikowalnych w ramach „Inwestycji w targowiska lub
obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury
i powiązanej infrastruktury„ objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Mój
Rynek” – koszt 826.760 zł.
Targowiska miejskie w Cieszynie
Targowiska
Targowisko przemysłowe przy ul. Katowickiej

Targowisko rolno-spożywcze
przy ul. Stawowej
Miejskie Hale Targowe w Cieszynie

Lokalizacja

Liczba miejsc handlowych

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

400

Działki nr: 55/1, 56/5, 56/6 obręb 34

190

Działki nr: 3/10, 1/2 obręb 34

12 lokali użytkowych i 31 boksów
handlowych
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Wpływy z tytułu pobranych opłat targowych oraz opłat rezerwacyjnych w latach 2018-2020
Opłaty targowe [zł]

Lokalizacja

Opłaty rezerwacyjne [zł]

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Targowisko przemysłowe przy ul. Katowickiej

274.308,00

244.380,00

54.702,00

556.862,00

518.405,00

149.415,10

Targowisko rolno-spożywcze przy ul. Stawowej

97.552,00

95.876,00

56.846,00

90.222,00

88.998,50

78.421,30

Opłaty targowe pobierane poza targowiskami
(targowiska prywatne, inne miejsca wyznaczone
do handlu targowego)

45.178,00

31.149,00

20.082,00

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

10.4.3.

Budynki i lokale mieszkalne oraz lokale usługowe

Wykonanie zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gminy Cieszyn
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi – realizował Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.
W 2020 roku Spółka:


przyjęła 84 wnioski o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy,
otrzymała do realizacji 8 prawomocnych wyroków eksmisyjnych,



zawarła 66 umów najmu na lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn,



wypowiedziała 1 najemcy lokalu mieszkalnego umowę najmu w związku z podnajmem mieszkania bez zgody
wynajmującego,



przeznaczyła 15 mieszkań do remontu na koszt przyszłego najemcy,



zawarła 27 porozumień na spłatę zadłużenia w ratach,



zawarła 4 ugody o odroczenie terminu zapłaty należności na okres jednego roku,



przeznaczyła na cele lokali socjalnych 3 mieszkania o niskim standardzie zwolnione przez dotychczasowych
najemców,



zawarła 21 umów najmu na lokale użytkowe,



partycypowała w kosztach 11 remontów prowadzonych przez najemców lokali użytkowych na kwotę
44.429,10 zł (brutto) i wydała 7 zgód na kolejne remonty lokali użytkowych,



podwyższyła, od dnia 1 stycznia 2020 roku, stawki czynszu najmu w komunalnych lokalach użytkowych
o 2,6%.

Przychody z czynszów za lokale użytkowe
Czynsze za lokale
użytkowe w tys. zł

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.915,0

3.972,4

4.035,7

3.664,2

3.505,1

3.649,2

3.536,1

3.483,9

3.268,3

2020
2.835,4

Spadek przychodów z czynszów za lokale użytkowe wynika z: udzielanych w ostatnich latach najemcom lokali
użytkowych ulg w opłacie czynszu w związku z utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej
a powodowanymi robotami prowadzonymi przez różnych inwestorów w Śródmieściu – kanalizacja, uciepłowienie,
roboty gazowe, inne oraz udzielonej pomocy de minimis.
Średnia stawka czynszu za lokal użytkowy
Średnia stawka czynszu
za lokale użytkowe za m2

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

19,69

19,79

20,91

19,53

18,02

18,17

17,63

17,08

15,79

15,68

Obniżenie wysokości średniej stawki czynszu najmu za 1 m2 wynika w szczególności z:
- stałego obniżenia stawek czynszu za zaplecza i magazyny, pomieszczenia socjalne i sanitarne,
- niższymi stawkami osiąganymi w przetargach.
Z dochodów uzyskiwanych z najmu lokali użytkowych Spółka finansuje zadania Gminy Cieszyn związane
z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem. W roku 2020 wydatkowała na ten cel ponad 3,95 mln zł, w tym:
1) dopłata do utrzymania lokali socjalnych (czynsz ograniczony ustawowo)

~ 847.000 zł

2) pokrycie kosztów obniżenia stawki czynszu dla osób o niskich dochodach

~ 520.000 zł
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3) pokrycie kosztów remontu lokali mieszkalnych zwolnionych z tzw. ”ruchu ludności”,
przeznaczonych dla osób oczekujących z listy

~ 500.000 zł

4) finansowanie zadań inwestycyjnych i remontów głównych komunalnego zasobu
mieszkaniowego

~ 200.000 zł

5) pokrycie części kosztów remontów lokali użytkowych na podstawie umowy najmu lokalu
użytkowego

~ 80.000 zł

6) pokrycie kosztów związanych z udziałem Gminy Cieszyn we wspólnotach mieszkaniowych
7) podatek od nieruchomości

~ 1.200.000 zł
~ 603.890 zł

Pomoc publiczna udzielona najemcom lokali użytkowych
Łączna kwota wsparcia udzielonego przedsiębiorcom wynajmującym komunalne lokale użytkowe w 2020 roku
wyniosła 468.310 zł netto (576.021 zł brutto).
Pomoc udzielana była:
1) w związku z wyjątkowo trudną sytuacją wywołaną wirusem SARS- CoV-2,
2) w celu zminimalizowania skutków wywołanych robotami związanymi z rewitalizacją ulicy Głębokiej pod
nazwą „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”,
3) w związku z realizacją zasad i trybu udzielania obniżek na stawki czynszu w ramach pomocy de minimis,
ustanowionych w 2019 roku.
Czynności sądowe i pozasądowe dot. nieruchomości realizowane w imieniu właścicieli nieruchomości w 2020 roku:


wszczęto 10 postępowań eksmisyjnych z lokali mieszkalnych,



uzyskano 6 wyroków eksmisyjnych z lokali mieszkalnych,



wszczęto 4 sprawy sądowe o zapłatę z lokali mieszkalnych,



uzyskano 3 nakazy zapłaty z lokali mieszkalnych,



wszczęto 24 postępowania egzekucyjne w celu odzyskania należności wynikających z nakazów zapłaty,



wykonano 11 eksmisji z komunalnych lokali mieszkalnych.

Zasób mieszkaniowy Gminy Cieszyn
Liczba

Powierzchnia w m2

budynki komunalne

109

-

lokale mieszkalne w budynkach komunalnych

786

30.635,19

lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych

866

43.631,31

lokale użytkowe w budynkach komunalnych

117

9.026,32

lokale użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych

166

10.638,93

408

11.879,59

w tym :
lokale socjalne

Spółka reprezentuje Gminę Cieszyn w 157 wspólnotach mieszkaniowych, z czego :


z udziałem gminy do 50 % w 82 wspólnotach,



z udziałem gminy 51 – 75 % w 56 wspólnotach,



z udziałem gminy powyżej 76 % w 19 wspólnotach.

Gmina Cieszyn, 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.
Inwestycje w zasobie komunalnym realizowane ze środków i na rzecz Gminy Cieszyn w 2020 roku
1. Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III – zadanie zostało opisane w rozdz.
10.5. Inwestycje Miejskie.
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2. Przystosowanie nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 w Cieszynie na cele noclegowni i schroniska dla osób
bezdomnych – zadanie zostało opisane w rozdz. 10.8. Sprawy społeczne.
Remonty i inwestycje Spółki w 2020 roku
Lp.

Rodzaj działania

Wydatki

1.

Inwestycje

334.378,53 zł

2.

Remonty i usługi budowlane

2.027.138,15 zł

3.

Wpłaty do wspólnot mieszkaniowych na fundusz remontowy

1.245.480,12 zł

4.

Remonty lokali użytkowych

38.660,90 zł

Ogółem inwestycje i remonty

3.645.657,70 zł

Ogółem remonty (bez inwestycji)

3.311.279,17 zł

10.4.4.

Zieleń miejska

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

Rodzaj prac

ilość

jm.

Uwagi

1.

Opróżnianie koszy ulicznych

210

szt.

codziennie

2.

Opróżnianie koszy w parkach, skwerach

150

szt.

3 razy w tygodniu

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

4.

Zamiatanie chodników w parkach i przy skwerach

7.400

m²

w miarę potrzeb

5.

Koszenie poboczy dróg kosiarkami ciągnikowymi

137

km

2 razy w roku

6.

Koszenie urządzonych terenów zieleni miejskiej
z wygrabieniem i usunięciem trawy

27,38

ha

średnio 2 razy w miesiącu
w sezonie wegetacyjnym

7.

Koszenie nieurządzonych terenów zieleni miejskiej

35

ha

8.

Wycinki drzew

157

szt.

9.

Pielęgnacja drzew

169

szt.

1.960

m

11. Sadzenie roślin bylinowych

770

szt.

12. Sadzenie traw ozdobnych

383

szt.

13. Sadzenie krzewów

441

szt.

14. Nasadzenia wiosenne na kwietnikach, wazach i na murkach

4.000

szt.

15. Nasadzenia letnie roślin jednorocznych

1310

szt.

16. Nasadzenia jesienne

1075

szt.

kapusta ozdobna, wrzosy, astry

17. Nasadzenia roślin cebulowych

4295

szt.

tulipan, krokus, narcyz

18. Nasadzenia chryzantem

400

szt.

rośliny przekazane przez ARiMR

19. Pielęgnacja nasadzeń roślin jednorocznych i bylinowych
(odchwaszczanie, podlewanie, nawożenie, usuwanie przekwitłych
kwiatów)

14

szt.

kwietniki z roślinami
jednorocznymi i stałymi

76

szt.

wazy

4

szt.

murki

8

szt.

kwietniki kaskadowe

28

szt.

donice na latarniach

14

szt.

rabaty bylinowe

12

szt.

place zabaw

2

szt.

ścieżki zdrowia

10. Cięcie (formowanie) żywopłotów

20. Utrzymanie i naprawy małej architektury
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21. Obsługa fontann

4

szt.

22. Sprzątanie nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych

23

miejsc

3220

kg

zebranych odpadów komunalnych

23. Sprzątanie pasów drogowych

4430

kg

zebranych odpadów komunalnych

24. Grabienie i wywóz liści, trawy z terenów zieleni miejskiej

6,74 t

t

liści wywiezionych na bazę
Ekoplast Produkt S.C.

Rok 2020:

•

zagospodarowanie zieleni miejskiej – 99.918,70 zł

•

przebudowa kładki nad zalewem kajakowym – 50.000,00 zł

W 2020 r. wykonano nasadzenia drzew (oraz krzewów) na terenach zieleni miejskiej – parki, skwery, zieleńce, zieleń
przydrożna – przede wszystkim z uwagi na konieczność zastąpienia drzew usuniętych (z różnych przyczyn: obumarcie,
zły stan zdrowotny, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia), w ramach uzupełniania istniejących zadrzewień, a także
wprowadzając nasadzenia drzew na nowo zagospodarowywane tereny.
Łącznie posadzono kilkadziesiąt drzew, przede wszystkim w pasach drogowych ulic: Gwido Langera, Kopernika,
Dombke, Rzeźnicza, Dojazdowa, al. Łyska, Bielska, Wiślańska, Wojska Polskiego, a także w parku św. Trójcy, na
skwerze św. M. Grodzieckiego oraz na targowisku rolnym.

10.4.5.

Działania administracyjne w zakresie usuwania drzew i krzewów

W 2020 roku prowadzono łącznie 421 postępowań związanych z usuwaniem drzew i krzewów z terenu nieruchomości
prywatnych, z czego:

•

90 spraw zakończyło się wydaniem decyzji z zakresu usuwania drzew lub krzewów (w tym zezwolenia na
usunięcie drzew i odmowy wydania zezwoleń),

•

219 spraw związanych było z przyjęciem i rozpatrzeniem zgłoszeń zamiaru wycinki drzew przez osoby
fizyczne,

•

20 spraw dotyczyło przyjęcia zgłoszenia złomów lub wywrotów drzew na nieruchomości (każdorazowo
przeprowadzano oględziny połączone ze sporządzeniem protokołu i dokumentacji fotograficznej),

•

33 sprawy dotyczyły wyrażenia przez Burmistrza Miasta Cieszyna zgody właścicielskiej na usunięcie drzew
lub krzewów z nieruchomości stanowiących własność Gminy Cieszyn,

•

59 spraw to tzw. sprawy pozostałe (np. postępowania zawieszone, umorzone, pozostawione bez rozpatrzenia,
przekazane do rozpatrzenia innym organom zgodnie z kompetencjami, bądź takie, w których nastąpiła
odmowa wszczęcia z uwagi na kwestie formalne).

Dane liczbowe dotyczące postępowań administracyjnych, związanych z usuwaniem drzew i krzewów z terenu
nieruchomości prywatnych w latach 2018-2020
Prowadzone postępowania łącznie,
w tym:

2018

2019

2020

427

390

421

•
•
•
•

wydane decyzje (zezwolenia, odmowy)

123

106

90

zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa

236

209

219

zgłoszenia złomów i wywrotów

22

14

20

wyrażenie zgody właścicielskiej (dotyczy drzew i krzewów
rosnących na nieruchomościach komunalnych)

30

32

33

•

pozostałe sprawy (umorzone, pozostawione bez rozpatrzenia
itp.)

16

29

59

10.4.6.

Komunikacja miejska

Cieszyńska komunikacja miejska organizowana jest przez Gminę Cieszyn i zlecona do wykonywania Zakładowi
Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o. o.
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Cieszyńska komunikacja wykonywana jest również w oparciu o porozumienie międzygminne dotyczące wspólnej
realizacji komunikacji miejskiej, zawarte pomiędzy Gminami: Cieszyn, Hażlach i Zebrzydowice.
Dane dotyczące przewozów wykonywanych w 2020 r.
Liczba linii komunikacyjnych, na których jest wykonywany publiczny transport zbiorowy

10
688.530
586.191
345.257

Łączny przebieg roczny na wszystkich liniach komunikacyjnych w kilometrach
Łączna liczba przewiezionych pasażerów w danym roku kalendarzowym, liczona według liczby:
- sprzedanych biletów jednorazowych, gdzie 1 bilet = 1 pasażer
- 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 Cieszyna, na których zatrzymują się autobusy ZGK.

240.934
20
3
17
126

Liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego zarządzanego przez gminę w latach 2018-2020
2018 r.

2019 r.

2020 r.

Podróżujących na podstawie biletów jednorazowych

672.588

614.743

345.257

Podróżujących na podstawie biletów okresowych

458.374

458.286

240.934

Podróżujących bezpłatnie – ilość szacunkowa

339.288

321.908

175.857

1.470.250

1.394.937

762.048

Razem:

Podstawowe wskaźniki cieszyńskiej komunikacji miejskiej osiągnięte w latach 2018 – 2020
Wskaźniki

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Wpływy z biletów komunikacji gminnej

1.881.471,48 zł

1.884.239,52 zł

1.196.612,46 zł

Średni wiek taboru komunikacji gminnej

13 lat

12 lat

13 lat

Długość siatki połączeń na terenie gminy

40,7 km

40,7 km

40,7 km

705.027 km

732.798 km

688.530 km

Ilość przejechanych wozokilometrów

Zakupy pojazdów i urządzeń
W 2020 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. zakupił dwa nowe autobusy marki Solaris Urbino
10,5 i 12. Są to autobusy napędzane olejem napędowym spełniające normę emisji spalin Euro 6. Koszt zakupu
pojazdów wyniósł 1.690.000 zł netto.
Wpływ pandemii na transport publiczny w Cieszynie
W związku z ograniczeniami przemieszczania się i wprowadzeniem limitów dopuszczalnej ilości pasażerów
w autobusach odnotowano:

•

45 % spadek ilości przewożonych osób,

•

36% spadek przychodów ze sprzedaży biletów,

•

6% spadek ilości przejechanych wozokilometrów.

10.4.7.

Dworzec Cieszyn

Dworzec Cieszyn stanowi własność Gminy Cieszyn, a jego zarządzającym jest Zakład Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z o.o.
Zarządzający świadczy usługi polegające na kompleksowym zarządzaniu Dworcem w zakresie administracyjnym,
technicznym, eksploatacyjnym i operacyjnym – obejmującym tak administrowanie budynkami i lokalami, placem
i parkingiem, jak też organizowanie ruchu pasażerskiego także poprzez współpracę z przewoźnikami i innymi
podmiotami świadczącymi usługi transportu pasażerskiego – w sposób, który zapewnia zgodne z przeznaczeniem oraz
z obowiązującym prawem funkcjonowanie Dworca.
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W budynku Dworca Cieszyn funkcjonuje punkt kasowo-informacyjny. Do jego zadań należy m. in.:

• udzielanie informacji własnych i zleconych przez Gminę, w tym dotyczących funkcjonowania Dworca i ruchu
pojazdów na placu manewrowym Dworca,

•
•
•
•

dystrybucja informacji pisemnych, reklamówek, broszur własnych i zleconych przez Gminę,
obsługa biletu elektronicznego miejskiej komunikacji zbiorowej,
przyjmowanie skarg, zażaleń i wniosków od użytkowników Dworca,
przyjmowanie od przewoźników opłat i kar.

Sprzedaż kart miejskich i biletów w latach:
2019-2020
25983

2020 rok

Bilety
Karty miejskie

1714

23927

2019 rok

5552
0

5000 10000 15000 20000 25000 30000

Ilość zatrzymań autobusów na Dworcu Cieszyn w latach 2019-2020
Autobusy komunikacji miejskiej
Autobusy komunikacji ponadlokalnej
Razem:

2019
29.555
91.486
121.041

2020
26.385
65.667
92.052

Spadek
11 %
28 %
24 %

Spadek zatrzymań autobusów komunikacji miejskiej oraz autobusów komunikacji ponadlokalnej w 2020 roku,
w porównaniu do roku poprzedniego, spowodowany był ograniczeniem kursowania i zawieszeniem poszczególnych
kursów, w związku z epidemią koronawirusa.

10.4.8.

Zaopatrzenie w wodę

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Cieszyna realizowane jest przez Spółkę Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu.
Sieć wodociągowa – stan na dzień 31 grudnia 2020 r.
1.

Długość sieci wodociągowej [km]:

295,3 km

w tym:
1.

sieci magistralne:

46,2 km

2.

sieci rozdzielcze:

129,6 km

3.

przyłącza wodociągowe:

119,5 km

2.

Dwa zbiorniki strefowe /Bobrek, Kasztanowa/ o łącznej pojemności [m3]:

3.

Trzy pompownie strefowe: Bobrek, ul. Kasztanowa, ul. Moniuszki.

13.000

Dodatkowe informacje dotyczące sieci wodociągowej
Ilość wymienionych przyłączy wodociągowych w 2020 roku – 93 szt.
Ilość nowych przyłączy wodociągowych w 2020 roku – 66 szt.
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Łączny koszt remontów na sieci wodociągowej w 2020 roku
Koszty remontów na sieci wodociągowej w 2020 roku
z wymianą wodomierzy
Cieszyn

1.211.005 zł

Łącznie WZC

3.478.286 zł

Udział procentowy

35%

Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej w Cieszynie w latach 2018-2020 [mb]

2020 rok

4043

2019 rok

3309

2018 rok

3964
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Ilość awarii w latach 2018-2020 [szt.]
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10.4.9.

2019

2020 Średnia ilość awarii

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.
Wyszczególnienie

Jedn.

Stan na dzień 31 grudnia
2018 r.

20219 r.

2020 r.

219.699,10

220.575,18

226.430,59

173.251,30

174.127,38

179.932,69

Długość sieci kanalizacji:
Długość sieci kanalizacyjnej ogółem,
w tym
kanały sanitarne:

m
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w tym sieci grawitacyjne

169.847,46

170.723,54

173.113,85

kanały ogólnospławne:
w tym sieci grawitacyjne

11.045,00
11.045,00

11.045,00
11.045,00

11.060,00
11.060,00

podłączenia kanalizacyjne

35.402,80

35.402,80

35.437,90

szt.

3.830

3.869

3.917

m3/rok

3.095.719

3.347.414

3.817.698

szt.

13

13

15

Podłączenia do budynków mieszkalnych
Ilość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków przy ul.
Motokrosowej 27 w Cieszynie
Miejskie pompownie ścieków

Dotacje celowe w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej
Od 1996 r. z budżetu Gminy udzielane są dotacje celowe w celu dofinansowania inwestycji proekologiczne m.in.
w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej (obejmujące podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji
sanitarnej lub budowę przydomowej oczyszczalni ścieków), realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora
finansów publicznych (m.in. przez osoby fizyczne).
W budżecie na rok 2020 na ten cel zaplanowana została kwota 50.000,00 zł. Jednakże, w ramach przeprowadzonego
w 2019 r. naboru wniosków (dotyczących inwestycji planowanych do realizacji w roku 2020) nie wpłynął żaden
wniosek spełniający formalnoprawne i merytoryczne wymogi stosownej uchwały Rady Miejskiej Cieszyna, a tym
samym nie przyznano żadnych dotacji i w całości nie wykorzystano zaplanowanych środków finansowych.
Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z pandemią COVID-19 oraz ograniczone z tego powodu możliwości
finansowe budżetu miasta, w roku 2020 nie ogłaszano dodatkowych naborów wniosków na dofinansowania z zakresu
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej.
Udzielone dotacje w latach 2018-2020
2018

2019

2020

Przyznane dotacje

8

11

0

Zawarte umowy

8

10

0

30.600,00

38.350,00

0

3

6

0

6.200,00

22.895,00

0

Łączna kwota przyznanego dofinansowania (zgodnie z zawartymi
umowami) w zł
Rzeczywista liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Łączna kwota wykorzystanych dotacji w zł

10.5. Inwestycje miejskie
1.

Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie – Wykonanie
dokumentacji projektowo -budowlanej.
Geodeta zatwierdził projekty podziału działek. Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w Zakresie
Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków zaopiniował pozytywnie dokumentację
projektowo-budowlaną, która została złożona w Starostwie Powiatowym celem uzyskania decyzji ZRID.
Do końca grudnia nie uzyskano ww. decyzji.

2.

Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych.
Wybudowano żelbetowy, monolityczny mur oporowy o konstrukcji płytowo-kątowej po rozbiórce istniejącego
muru oporowego zlokalizowanego przy ul. Głębokiej 50, 52, 54 w Cieszynie. Mur ten został posadowiony na
mikropalach z uwagi na występowanie w pobliżu nasypów niekontrolowanych. Roboty zostały zakończone
i rozliczone.

3.

Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz
z wymianą nawierzchni na dziedzińcu.
Z powodu silnego zamakania ściany frontowej bramy budynku (prawa strona) wymieniono uszkodzoną rurę
spustową oraz fragment rynny zamontowanej na dachu. Pozyskano dokumentację dotyczącą remontu alei
cmentarnych na terenie cmentarza. Przeprowadzono inspekcję TV kanalizacji położonej przy budynku. Została
wykonana ekspertyza konstrukcyjna dotycząca oceny możliwości wykonania izolacji przeciwwilgociowej
metodą podcinania mechanicznego. O akceptację tej technologi izolacji wystąpiono do Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
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4.

Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza.
W ramach zadania przewiduje się:
a) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej Ratusza,
b) renowację elewacji wraz z jej nową kolorystyką,
c) renowację (odtworzenie) zwieńczenia wieży,
d) dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (w szczególności budowa windy zewnętrznej),
e) modernizacja podwórza pomiędzy budynkiem Ratusza, a budynkiem kościoła.
W II półroczu trwała procedura uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

5.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7.
Wykonano salę gimnastyczną wraz z łącznikiem i oddano do użytkowania. W łączniku znajdują się
pomieszczenia sanitarne, gospodarcze, magazynowe, korytarz, sala lekcyjna szatnie i kotłownia. Sala
gimnastyczna została wyposażona w sprzęt sportowy. Całość budynku uzbrojono w instalacje elektryczne,
wod-kan, gazową, nagłośnienia i monitoringu. Osadzono zbiorniki p.poż. wraz z wyprowadzeniem czerpni
przy granicy nieruchomości, wykonano parking ze zjazdami, ogrodzenie oraz wykonano nasadzenia.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

6.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. W. Sikorskiego.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
W ramach zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 186 m oraz sieć
wodociągową o długości ok. 84 m. Inwestycja umożliwia podłączenie do sieci dwóch niezabudowanych
nieruchomości oraz jednej z budynkiem w trakcie budowy.

7.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej.
W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci trzech budynków mieszkalnych oraz dwóch
niezabudowanych działek.
W lipcu 2020 r. przygotowano wniosek do Starosty Cieszyńskiego o ograniczenie korzystania z nieruchomości
(czasowe wywłaszczenie), dla której nie uzyskano zgody na wejście w teren.
Do końca grudnia 2020 r. nie uzyskano ww. decyzji.

8.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki.
W ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 2 budynków mieszkalnych.
W październiku 2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, które planuje się zakończyć
w I kwartale 2021 r.

9.

Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Majowej.
W ramach zadania planuje się podłączenie do sieci 10 budynków mieszkalnych oraz 4 niezabudowane działki.
Nadal trwa procedura uzyskania od Skarbu Państwa prawa władania nieruchomością, na której
zaprojektowano pompownię ścieków.

10. Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej II edycja.
W ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 12 budynków mieszkalnych oraz 4 niezabudowane
działki. Nadal trwa procedura uzyskania od Skarbu Państwa prawa władania nieruchomością, na której
zaprojektowano odcinek sieci kanalizacyjnej.
11. Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościelnej i Ładnej -II
edycja.
W ramach zadania przewiduje się podłączenie do sieci 13 budynków mieszkalnych oraz 6 niezabudowanych
działek. W październiku 2020 r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową. W listopadzie 2020 r.
złożono wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę. Do końca grudnia nie uzyskano ww. pozwolenia.
12. Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Hallera II edycja.
W ramach zadania przewiduje się podłączenie do obu sieci 5 niezabudowanych działek (częściowo
z rozpoczętymi budowami budynków mieszkalnych). We wrześniu 2020 r. uzyskano pozwolenie na budowę
dla ww. inwestycji. W listopadzie podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.
13. Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap III.
W ramach zadania podłączono do sieci cieplnej następujące wielorodzinne budynki mieszkalne będące
własnością Gminy Cieszyn: Głęboka 10, Głęboka 30, Głęboka 32, Głęboka 36 (pl. Teatralny 17A), Głęboka
40, Głęboka 47, Głęboka 60. Zakres prac obejmował wykonanie we wszystkich budynkach dociepleń przegród
budowlanych oraz instalacji c.o i c.w.u wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły cieplne.
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Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.219.680,98 zł, w tym bezzwrotne dofinansowanie ze środków unijnych 1.452.107,58 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
14. Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna etap IV.
W zakres zadania weszły ostatecznie budynki przy ul. Zamkowej 5 i Górny Rynek 11. Zakres rzeczowy
przewiduje docieplenie ścian oraz podłączenie budynków do sieci cieplnej. Opracowano dokumentację
techniczną oraz niezbędne audyty energetyczne. Przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu w ramach
konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
15. Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie wykonanie remontu elewacji budynku SP-4 oraz II LO im. Kopernika.
Etap III – obejmował remont elewacji po obrysie zewnętrznym budynku,w tym:
- odbicie starych tynków,
- naprawę uszkodzonych murów,
- wykonanie nowych tynków zewnętrznych,
- wymianę obróbek blacharskich gzymsów i parapetów zewnętrznych,
- renowację detali architektonicznych,
- malowanie elewacji,
- renowację cokołu kamiennego,
- renowację drzwi zewnętrznych do budynku,
- renowację bramy dziedzińca.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
16. Modernizacja Muzeum Drukarstwa w Cieszynie.
W części modernizowanej (starej) wykonano prace zgodnie z projektem wraz z odnowieniem elewacji od
strony ul. Głębokiej. Od strony ul. Stromej została dobudowana nowa część budynku, w której zabudowano
windę. Teren od strony ul. Stromej został uporządkowany i obsiany trawą. Zadanie zostało zakończone
i rozliczone. W 2020 r. dofinansowanie zadania w ramach RPO wyniosło 344.526,00 zł.
17. Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21.
We wrześniu 2020 r. uzyskano pozytywną opinię Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych.
W październiku 2020 r. złożono wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód
deszczowych z terenu stadionu do rzeki Olzy oraz na zabezpieczenie obiektów stadionowych znajdujących na
obszarze zagrożonym powodzią.
18. Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie.
Na podstawie zaleceń z operatu ochrony p.poż wykonano pomiary wydajności hydrantów znajdujących się na
sieci wodociągowej doprowadzającej wodę na teren Campingu. Wykonano dokumentację projektowokosztorysową modernizacji zabezpieczeń p.poż. i złożono ją w Starostwie Powiatowym celem uzyskania
decyzji pozwolenia na budowę.

10.6. Środowisko
10.6.1.

Gospodarka odpadami

Właściciele nieruchomości gromadzili odpady komunalne:

•

w pojemnikach – odpady niesegregowane (zmieszane);

•

w workach lub w pojemnikach typu „dzwon” (w obrębie zabudowy wielolokalowej) – odpady segregowane
(papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, bioodpady, popiół).

Dodatkowo, odbiór odpadów komunalnych wspomagany był przez funkcjonowanie:

•

objazdowych zbiórek odpadów – w zakresie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, zużytych opon;

•
•
•
•

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK;
punktów odbioru przeterminowanych leków w aptekach;
punktów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów;
odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne z remontów prowadzonych
samodzielnie przez właścicieli nieruchomości.
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Podmioty świadczące usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
PPHU EKOPLAST PRODUKT s.c. Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej
103/7.
Od listopada 2020 r. dodatkowo dwie firmy: New Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Ogrodzonej oraz Recykling Południe
Sp. z o.o. z siedzibą w Radlinie.
Podmiot prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
PSZOK jest zlokalizowany przy ul. Motokrosowej 27, a zadanie jego prowadzenia zlecono spółce gminnej,
tj. Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
Masa odpadów komunalnych odebranych, zebranych i przekazanych do zagospodarowania
W roku 2020 na terenie Cieszyna wytworzono i przekazano do zagospodarowania łącznie ok. 14.976,6 Mg odpadów
komunalnych (zgodnie z metodyką stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny od 2013 r., przyjmuje się, że masa
odpadów komunalnych odebranych, zebranych i przekazanych do zagospodarowania jest tożsama z masą odpadów
wytworzonych na terenie danej gminy).
Masa odebranych, zebranych i przekazanych do zagospodarowanych odpadów komunalnych na terenie
Cieszyna w latach 2018-2020
Grupa odpadów komunalnych

Masa [Mg]
2018

2019

2020

Odpady zmieszane

7.725,90

6.742,00

6.367,56

Odpady zbierane selektywnie

5.026,30

5.459,10

7.141,01

971,60

1.465,00

1.468,06

13.723,80

13.666,10*

14.976,63

Bioodpady
Razem

* masa podana w Raporcie o stanie Gminy Cieszyn za 2019 rok została skorygowana po analizie sprawozdań
w II półroczu 2020 r.
W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19 oraz wywołanych
nim sytuacji kryzysowych, na podstawie wytycznych Ministerstwa Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego
opracowano procedurę dotyczącą postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń
koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) i zorganizowano
system zbiórki odpadów komunalnych od osób przebywających w izolacji. W ramach tych działań w 2020 r. odebrano
0,84 Mg odpadów, a koszt ich zagospodarowania wyniósł 5.233,68 zł.
Realizacja obowiązku osiągnięcia przez Gminę Cieszyn wymaganych przepisami wskaźników dotyczących
gospodarowania odpadami komunalnymi
W 2020 roku Gmina Cieszyn osiągnęła:

•

poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 26%
(dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. na dzień 16 lipca 2020 r. wynosił nie więcej niż
35%);

•

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcje odpadów komunalnych: papier, metal,
tworzywa sztuczne i szkło – 84% (poziom wymagany – minimum 50%);

•

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych
i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – 99,9% (poziom wymagany – minimum 70%).

Osiągnięte wskaźniki i poziomy związane z gospodarką odpadami komunalnymi
2018

Masa odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania

2019

2020

poziom
osiągnięty
[%]

poziom
wymagany
[%]

poziom
osiągnięty
[%]

poziom
wymagany
[%]

poziom
osiągnięty
[%]

poziom
wymagany
[%]

31

nie więcej niż
40

14,5

nie więcej niż
40

26

nie więcej niż
35
(na dzień 16
lipca 2020 r.)
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Recykling, przygotowanie do
ponownego użycia frakcji odpadów
komunalnych: papier, metal,
tworzywa sztuczne i szkło

63

minimum
30

62,4

minimum
40

84

minimum
50

Recykling, przygotowanie do
ponownego użycia i odzysku
innymi metodami odpadów
budowlanych i rozbiórkowych

100

minimum
50

99,87

minimum
60

99,9

minimum
70

Koszty realizacji systemu gospodarki odpadami
Koszt [zł]
2018

2019

2020

6.228.008,67

7.944.602,43

8.289.507,12

Funkcjonowanie PSZOK*

178.735,03

159.686,42

182.730,80

Obsługa administracyjna systemu

362.273,25

454.770,81

442.827,09

Kampania edukacyjno-informacyjna

32.407,66

46.317,84

39.587,69

Pozostałe koszty (w tym m.in.):

10.110,60

25.399,50

27.373,68

9.840,00

25.399,50

22.140,00

nie dotyczy

nie dotyczy

5.233,68

6.811.535,21

8.630.777,00

8.982.026,38

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

- oprogramowanie**
- odbiór i zagospodarowanie odpadów w
związku z COVID-19
Razem

* obejmuje koszty prowadzenia punktu oraz zagospodarowania odpadów zielonych zebranych w punkcie.
** koszty funkcjonowania (abonament) systemu SMOK Integrator firmy ELTE GPS Sp. z o.o., umożliwiającego
weryfikację tras przejazdu pojazdów typu śmieciarka oraz punktów odbioru odpadów.
Składowiska odpadów zlokalizowane na terenie Cieszyna
Aktualnie w granicach administracyjnych Cieszyna funkcjonują dwa składowiska odpadów, na których 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.
Likwidacja dzikich wysypisk
Na terenie Cieszyna w 2020 roku zlikwidowano 23 nielegalne (dzikie) wysypiska (miejsca, w których odpady są
podrzucane/wyrzucane), z których zebrano łącznie 3,22 Mg odpadów, a których koszt usunięcia i zagospodarowania
wyniósł 5.038,65 zł.

10.6.2.

Ochrona przyrody

Formy ochrony przyrody – stan na dzień 31 grudnia 2020 r.
Forma ochrony
przyrody

Liczba

Nazwa

Obszar chronionego
krajobrazu

1

„Cieszyńskie pogórze”

Rezerwat przyrody

3

1) „Kopce”
2) „Lasek Miejski nad Olzą”
3) „Lasek Miejski nad Puńcówką”

Pomnik przyrody

47

brak nazw własnych
liczba chronionych drzew – 100*

Stanowisko
dokumentacyjne

1

brak nazwy własnej
(odkrywka cieszynitu)

Użytek ekologiczny

2

1) „Łąki na Kopcach”
2) „Łęg nad Puńcówką”
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Zespół przyrodniczokrajobrazowy

2

1) „Bluszcze na Górze Zamkowej”
2) „Lasek Miejski w Błogocicach”

0,42
4,11
łącznie 4,53
Łącznie

878,27

* w październiku 2020 r. doszło do zniszczenia (wywrotu) pomnikowego kasztanowca pospolitego w parku
Kościelnym – procedura formalnego zniesienia ochrony prawnej tego drzewa została przeprowadzona w roku 2021.
W efekcie przeprowadzonego w 2020 roku corocznego przeglądu pomników przyrody rosnących na terenie Cieszyna,
26 pomnikowych drzew zostało objętych zabiegami pielęgnacyjnymi (usunięcie posuszu, redukcja i odciążenie koron,
wymiana i założenie wiązań elastycznych).
Pielęgnacja pomników przyrody w latach 2018-2020
Liczba pomnikowych drzew objętych zabiegami
pielęgnacyjnymi
Wartość całkowita prac w zł

10.6.3.

2018

2019

2020

11

10

26

10.000

10.000

28.600

Inne działania dotyczące środowiska

Lasy komunalne
W lasach stanowiących własność Gminy Cieszyn prowadzona jest – pod nadzorem Nadleśnictwa Ustroń – ekstensywna
gospodarka leśna, ograniczona przede wszystkim do usuwania drzew obumarłych oraz śniego- i wiatrołomów (są to
głównie masowo zamierające świerki pospolite oraz w mniejszym stopniu jesiony wyniosłe). W roku 2020 prace
wykonano w dwóch lasach komunalnych położonych w rejonie ul. Harcerskiej oraz ul. Zamarskiej. Koszt prac wyniósł
7.807,32 zł i obejmował również posadzenie 350 szt. olchy czarnej na dwóch powierzchniach w lesie przy
ul. Harcerskiej. Pozyskane drewno – w ilości 12,34 m3 drewna tartacznego i 4,76 m3 drewna opałowego – zostało
sprzedane za łączna kwotę 1.727,10 zł (w przypadku lasu w rejonie ul. Zamarskiej ścięte drzewa zostały pozostawione
w lesie do ich naturalnego rozkładu jako elementy wzmacniające bioróżnorodność siedliskową).
Gospodarka leśnej prowadzonej w lasach komunalnych w latach 2018-2020
Koszt wykonanych prac leśnych w zł
Masa pozyskanego drewna tartacznego w m
Masa pozyskanego drewna opałowego w m

3

3

Przychód budżetu Gminy Cieszyn z tytułu sprzedaży
pozyskanego drewna w zł

2018

2019

2020

5.507,37

1.989,68

7.807,32*

43,44

7,50

12,34

13,22

12,97

4,76

8.802,15

2.346,50

1.727,10

* w tym koszt posadzenia 350 szt. olchy czarnej w lesie przy ul. Harcerskiej.

10.7. Geodezja i kartografia
Zadania prowadzone w zakresie geodezji, kartografii i ewidencji gruntów i budynków (egib) w latach 2018-2020
Wyszczególnienie rodzaju zadań

Ilość spraw w poszczególnych latach
2018

2019

2020

2.092

2.919

2.815

Udzielanie informacji z egib, na zapytania komorników sądowych,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Skarbowych i innych
organów

467

521

333

Wydawanie wnioskodawcom wypisów z egib

812

903

778

Wydawanie wnioskodawcom wypisów i wyrysów z egib

148

189

160

Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i przygotowanie w
odpowiedzi na te zgłoszenia, materiałów dla wykonawców prac
geodezyjnych

586

587

535

Weryfikacja i przyjmowanie do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych, stanowiących
wynik prac geodezyjnych

569

555

574

Wprowadzenie zmian w egib
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Wydawanie wnioskodawcom kopii map, i innych dokumentów

1.147

1.086

897

Wydawanie wnioskodawcom danych w postaci cyfrowej

109

149

160

Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu

32

56

37

Ustalanie numerów porządkowych budynków

49

51

62

Wydawanie zaświadczeń o ustaleniu numerów porządkowych

24

12

8

Prowadzenia postępowań administracyjnych (rozgraniczania
nieruchomości, przyjmowania materiałów do pzgik aktualizacja
egib, wydawania danych i ustalania wysokości opłat).

12

13

6

6.047

7.041

6.365

Razem:

10.8. Sprawy społeczne
Opieka wytchnieniowa
W 2020 roku MOPS realizował Program ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program skierowany był do członków
rodzin lub opiekunów, którzy wymagali wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej
opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem
niepełnosprawności. Program ,,Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążyć członków rodzin lub opiekunów
poprzez wsparcie w ich codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa w opiece nad
niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz zapewnić czas opiekunowi na odpoczynek i regenerację. W 2020 roku z tej
formy pomocy skorzystała jedna rodzina.
Asystent osoby niepełnosprawnej.
W 2020 roku MOPS pozyskał środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu ,,Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej’ – edycja 2019-2020. Program zapewniał usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności
oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym. Program miał na celu poprawę
jakości życia dorosłych osób niepełnosprawnych, zapewnienia osobom niepełnosprawnym pomocy adekwatnej do
potrzeb, umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe. W 2020
roku z Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skorzystało 11 osób niepełnosprawnych.
Program „Opieka 75+”.
W 2020 roku Gmina Cieszyn przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka
75+”. Program ten pozwolił uzyskać wsparcie finansowe w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze
obowiązkowym tj. świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wysokość dotacji celowej
z budżetu państwa nie mogła przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania. W okresie od lipca do grudnia 2020 roku
z tej formy pomocy skorzystało 10 osób.
Koperta życia.
W 2020 roku kontynuowane były działania związane z akcją „Koperta życia”. Pracownicy MOPS wydawali zestawy
„Koperty życia”, które dostępne były także w Punkcie Informacji Turystycznej, a w wersji edytowalnej na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie. „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 mogli czuć się bezpieczniej.
Niepełnosprawność
Osoby niepełnosprawne i ich rodziny korzystały z poradnictwa w MOPS, 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 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, pomagali w nawiązaniu współpracy ze specjalistami, którzy
wskazywali optymalne rozwiązania i przygotowywali kosztorysy wykonawcze.
Pracownicy MOPS uczestniczyli w 1 spotkaniu z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Cieszynie.
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Współpraca MOPS z różnymi instytucjami w zakresie polityki społecznej
W styczniu 2020 roku
MOPS nawiązał współpracę z Wydziałem Socjalnym Urzędu Miasta
w Czeskim Cieszynie i zorganizował spotkanie, w trakcie którego omawiano problemy osób bezdomnych, rodzin
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i możliwości współpracy w tym zakresie. Z powodu epidemii MOPS nie
miał możliwości rozwinięcia tej współpracy w 2020 roku.
MOPS uczestniczył w pracach nad tworzeniem Program Rozwoju Lokalnego, opracowując między innymi założenia do
przedsięwzięcia „Bezpieczny senior – teleopieka w miejscu zamieszkania”.
Ośrodek koordynował współpracę gminy Cieszyn z Miastem Bielsko-Biała w zakresie przyjmowania do Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej osób nietrzeźwych z terenu Cieszyna. W roku 2020
doprowadzono do Ośrodka ogółem 246 osób, w tym 49 w związku z wystąpieniem zagrożenia zdrowia i życia,
53 osoby w wyniku interwencji domowych oraz 144 osoby w ramach interwencji publicznej. Doprowadzaniem osób
nietrzeźwych do OPPA zajmowała się bezpośrednio Komenda Powiatowa Policjiw Cieszynie oraz Straż Miejska.
Pomoc finansowa gminy Cieszyn w formie dotacji dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności OPPA
wyniosła 89.583,00 zł.
MOPS wydawał zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa
domowego osobom ubiegającym się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”. W 2020 roku wydano
3 takie zaświadczenia.
W 2020 roku, MOPS skierował 2 dzieci z najuboższych rodzin do udziału w wypoczynku letnim organizowanym
w Jastrzębiej Górze przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Inwestycja „Modernizacja budynku schroniska i noclegowni przy ul. Błogockiej 30”
W listopadzie 2020 roku Gmina Cieszyn zakończyła inwestycję polegającą na przystosowaniu nieruchomości
przy ul. Błogockiej 30 w Cieszynie do standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób
bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.
Koszt całej inwestycji wyniósł 4.531.578,94 zł, w tym Gmina Cieszyn uzyskała z Banku Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie bezzwrotne dofinansowanie w kwocie 1.905.713,17 zł.
Przesłanki, z tytułu których udzielono świadczeń przez MOPS w latach 2018-2020
Przesłanki:

2018

2019

2020

Ubóstwo

854

736

302

Długotrwała lub ciężka choroba

485

427

283

Niepełnosprawność

392

325

213

Bezrobocie

254

273

198

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego

257

210

209

Bezdomność

55

48

57

Alkoholizm

48

51

50

Sytuacja kryzysowa

118

122

44

Potrzeba ochrony macierzyństwa

28

12

76

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego

8

18

17

Narkomania

11

13

11

Przemoc w rodzinie

8

4

12

Zdarzenie losowe

8

2

4

2018

2019

2020

212

267

193

Liczba osób korzystających długotrwale ze świadczeń
Liczba osób
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Liczba miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
Rodzaje placówek:

2018

2019

2020

Dom pomocy społecznej
(Dom Spokojnej Starości)

65

65

65

Schronisko dla osób bezdomnych

20

17

17

Noclegownia dla osób bezdomnych

5

6

6

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi

0

0

0

Ośrodek wsparcia dla samotnych rodziców, matek z
dziećmi

10

10

10

Liczba osób skierowanych do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia
Rodzaje placówek:

2018

2019

2020

Dom pomocy społecznej
(Dom Spokojnej Starości)

10

12

3

Schronisko dla osób bezdomnych

26

30

25

Noclegownia dla osób bezdomnych

83

67

75

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi

0

0

3

Ośrodek wsparcia dla samotnych rodziców,
matek z dziećmi

18

18

12

Liczba osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Liczba osób zgłoszonych do GKRPA

2018

2019

2020

55

72

46

Liczba osób dowiezionych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
Liczba osób

2018

2019

2020

344

329

246

Liczba osób korzystających ze wsparcia w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą
w Rodzinie
Rodzaje udzielonego wsparcia:

2018

2019

2020

Schronienie

16

18

5

Pomoc prawna

16

334

125

Pomoc psychologiczna

16

334

77

Telefon zaufania (ilość rozmów)

551

673

1.064

Pomoc rzeczowa i informacyjna

16

29

30

Inne (interwencje)

5

13

11

Działania zrealizowane przez Dom Spokojnej Starości
Dom Spokojnej Starości kontynuował swoje podstawowe działania w ramach sprawowania opieki nad
65 mieszkańcami w podeszłym wieku. Świadczono szeroką gamę usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających
w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców.

10.9. Walka z pandemią
Pandemia to wyjątkowo trudny czas, nierzadko wymagający podejmowania nagłych decyzji.
W Cieszynie za koordynowanie działań miejskich jednostek w tym trudnym roku pełnił Miejski Zespół Zarządzania
Kryzysowego.
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Spotkania Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbywały się regularne i systematyczne, co miało bezpośrednie
przełożenie na szybkość reakcji. Ochrona mieszkańców przed zakażeniem wymagała dużych nakładów – zarówno
pracy, jak i finansowych. W działania zaangażowane były różne podmioty, od wydziałów Urzędu Miejskiego,
stowarzyszenia, aż po jednostki organizacyjne gminy. W celu wymiany informacji oraz usprawnienia działań
Kierownictwo Urzędu brało udział także w telekonferencjach z samorządowcami Powiatu Cieszyńskiego (w okresie od
10.03 – 20.03.2020 odbyło się łącznie 10 spotkań).
Na samą tylko ochronę przed koronawirusem SARS CoV-2 wydano w ubiegłym roku 644.631,00 zł. Każda z jednostek
miejskich wprowadziła zasady minimalizujące ryzyko zakażeń przy jednoczesnym zachowaniu zasad umożliwiających
obsługę petentów.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty walki z COVID-19 mając na uwadze, że ze względu na mnogość
działań i zaangażowane wielu podmiotów nie sposób opisać wszystkich aspektów walki z pandemia.
Działania minimalizujące ekspozycję na COVID-19
Na wiosnę wystartowała akcja szycia maseczek koordynowana przez Zamek Cieszyn. Pomysł zaowocował ostatecznie
powstaniem ponad 13.311 sztuk maseczek, z czego 5.290 to maseczki jednorazowe, a 8.021 to maseczki bawełniane
wielokrotnego użytku, które rozdysponowywane zostały między mieszkańcami gminy oraz pracowników jednostek
organizacyjnych gminy. W akcję zaangażowani byli m.in. Zakład Karny w Cieszynie, Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Cieszyńskiej, Straż Miejska, Przedszkole nr 8, Żłobki Miejskie, SP 2, SP 3, Teatr im.
A. Mickiewicza, ZPiTZC.
Systematycznie dezynfekowane są najbardziej uczęszczane przestrzenie miejskie tj: obiekty użyteczności publicznej
czy placówki oświatowe. We wszystkich obiektach miejskich na bieżąco zakupywane są środki ochrony,
dezynfekowane są miejsca ogólnodostępne w budynkach, pracownicy zostali poinstruowani w zakresie zabezpieczania
się przed zarażeniem koronawirusem. Od jesieni dezynfekcje wspomaga dodatkowo jednostka OSP Cieszyn-Bobek,
która nabyła sprzęt do dezynfekcji i ozonowania.
Działania informacyjne
Na stronie www.cieszyn.pl w zakładce Koronawirus, Gmina informowała na bieżąco o wszystkich zmianach
i czynionych działaniach, a także zasadach bezpieczeństwa. Najważniejsze informacje publikowane były także na
Facebooku Miasta Cieszyn. Rozsyłano także komunikaty prasowe do mediów. Ponadto, opracowano trzy plakaty
informujące o zasadach ograniczenia ryzyka zakażenia koronowirusem SARS CoV-2, oraz z numerami telefonów dla
osób potrzebujących pomocy w trakcie kwarantanny, osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych.
Pracownicy Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej na bieżąco udzielali informacji mieszkańcom w zakresie
obowiązujących przepisów, możliwości przekraczania granicy, kwarantanny, punktów wykonujących badania
w kierunku COVID – 19, itp., a także w obszarze zmieniających się przepisów oraz obostrzeń wynikających m.in.
Rozporządzenia z Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (w 2020 roku Rozporządzenie zostało zmieniane 40 razy).
Współpraca ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim
Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Wojewoda wydawał polecenia i decyzje obowiązujące m.in. organy samorządu terytorialnego w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19. Gmina Cieszyn otrzymała do realizacji 21 poleceń Wojewody Śląskiego oraz
6 decyzji.
Przeprowadzono szereg ustaleń ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim m.in. w zakresie wyrażenia zgody na uruchomienie
dla pracujących w Czechach przejścia granicznego przy ul. Zamkowej, propozycji usprawnienia organizacji ruchu oraz
płynności przekraczania granicy na przejściach granicznych, zapewnienia w tych miejscach odpowiednich warunków
bytowych i sanitarnych, organizacji zaplecza socjalnego, odbioru śmieci będących odpadami medycznymi oraz
doposażenie punktów kontroli granicznej.
W związku z przekazaniem przez Wojewodę Śląskiego jednostkom samorządowym płynów do dezynfekcji
przeznaczonych do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych rozdysponowano je wśród placówek. Część działań
wspomagana była przez 133 Batalion Lekkiej Piechoty. W 2020 r., w taki sposób, rozdysponowano 6.350 litrów płynów
do dezynfekcji oraz 33.300 maseczek.
Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie aktywnie włączył się w działania mające na celu ochronę osób
szczególnie narażonych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w tym osób starszych, niepełnosprawnych długotrwale
chorych, osób bezdomnych.
Począwszy od miesiąca marca 2020 roku Burmistrz Miasta Cieszyna określił w zarządzeniu z dnia 16 marca 2020 roku
wykaz szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Miasta Cieszyna, w tym osobom starszym,
niepełnosprawnym oraz osobom objętym kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, które nie mają możliwości
zorganizowania tej pomocy we własnym zakresie, w tym w ramach pomocy rodziny.
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Pomoc ta obejmuje m.in.: zapewnienie pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych, przyznanie usług
opiekuńczych dla osób po leczeniu szpitalnym, świadczenie pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz
specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, przekazywanie informacji wolontariuszom, organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom zaangażowanym w pomoc o osobach potrzebujących pomocy, udzielanie pomocy
finansowej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej na zakup leków, środków higienicznych oraz
środków czystości.
Do kontaktów telefonicznych udostępniono mieszkańcom numer telefonu Straży Miejskiej w Cieszynie, zaś realizacją
szczególnych form pomocy mieszkańcom Cieszyna zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.
Aby zapewnić sprawną pomoc osobom tego potrzebującym pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej pełnili w okresie epidemii dyżury przy telefonie przyjmując zgłoszenia od osób i rodzin będących na
kwarantannie lub izolacji na zakup żywności. Koszyk produktów żywnościowych przyznawany mieszkańcom Cieszyna
objętych kwarantanną w ramach szczególnych form udzielania pomocy określił Burmistrz Miasta w zarządzeniu w dniu
19 marca 2020 roku. Po dokonaniu zakupów przez pracowników socjalnych MOPS żywność ta dostarczana była przez
strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn Bobrek wraz z pracownikiem socjalnym do miejsca zamieszkania osób
będących na kwarantannie, a obecnie wraz ze Strażą Miejską. Łącznie w 2020 roku 125 osobom dostarczono produkty
żywnościowe osób będących w kwarantannie i izolacji. 14 osobom starszym, niepełnosprawnym pozostającym na
kwarantannie czy izolacji dzięki pomocy wolontariuszy dokonano zakupu żywności, leków, środków czystości,
wyrobów medycznych, pieluchomajtek, pomocy w załatwieniu spraw urzędowych, opieki nad zwierzętami.
Pracownicy socjalni informowali również osoby będące w izolacji o zasadach odbioru śmieci przez naszą Gminę.
O pomoc mogły zgłaszać się również osoby starsze i niepełnosprawne pozostające ze względu na bezpieczeństwo
w domu, a wymagające pomocy w formie dokonania zakupu żywności, środków czystości, leków, środków
dezynfekcyjnych, załatwienia spraw urzędowych, czy też opieki nad zwierzętami. Ten rodzaj pomocy świadczony jest
przez wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - Hufiec Ziemi Cieszyńskiej oraz wolontariuszy
niezrzeszonych. Łącznie w okresie epidemii akces do pomagania osobom starszym zgłosiło 22 wolontariuszy z terenu
Gminy Cieszyn. Łącznie zorganizowano pomoc dla 45 osób z Gminy Cieszyn.
Od października 2020 roku Gmina Cieszyn przystąpiła do realizacji programu ,,Wspieraj seniora”. Celem Programu jest
organizacyjne i finansowe wsparcie przez administrację rządową samorządów gminnych w częściowej opiece nad
osobami powyżej 70 roku życia, które w perspektywie kilku najbliższych tygodni ograniczyły swoją aktywność do
niezbędnego minimum i pozostały w domu. Gmina udzielała wsparcia osobom starszym w zakresie dostarczania
zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. Pomoc ta
świadczona była przez wolontariuszy i pracowników socjalnych Ośrodka. Łącznie z Programu ,,Wspieraj Seniora”
w 2020 roku skorzystało 9 osób.
W związku z epidemią w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
dostarczał m. in. osobom starszym żywność do miejsca zamieszkania. Współpracował w tym zakresie z Polskim
Komitetem Pomocy Społecznej w Katowicach, a w miesiącu kwietniu z 133 Batalionem Lekkiej Piechoty Wojsk
Obrony Terytorialnej w Cieszynie oraz Ochotniczą Strażą Pożarną Cieszyn Bobrek.
W okresie epidemii, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie współpracował z Klasztorem Braci Mniejszych
– Franciszkanie w Cieszynie. Klasztor Braci Mniejszych przygotowywał dla osób bezdomnych kanapki lub gorące
posiłki.
Każda osoba bezdomna przebywająca w przestrzeni publicznej bez względu na właściwość, która zgłosiła się do MOPS
w Cieszynie otrzymywała pomoc w formie gorącego posiłku w Stołówkach Żłobków Miejskich w Cieszynie: w Żłobku
nr 1 przy ul. Moniuszki 13 lub Żłobku nr 2 przy ul. Ks. Trzanowskiego 2.
W czerwcu 2020 roku MOPS złożył zapotrzebowanie na usługi/produkty związane z przeciwdziałaniem skutkom
wystąpienia COVID-19 - obiady dwudaniowe dostarczane z dowozem dla osób bezdomnych , które były w szczególny
sposób narażone na skutki działań koronowirusa do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku-Białej.
Dostawcą obiadów dla osób bezdomnych była Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej ,,Być Razem”.
W zakresie wydawania obiadów MOPS współpracował z Zakonem Braci Mniejszych i Stowarzyszeniem Pomocy
Wzajemnej ,,Być Razem”.
W 2020 roku, w związku z wystąpieniem epidemii, podjęto także działania w celu zabezpieczenia dodatkowego
interwencyjnego schronienia dla osób bezdomnych. Gmina zleciła Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być razem’’
realizację zadania pod nazwą ,,COVID-19 – tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych”. Na potrzeby zadania
Zakład Budynków Miejskich udostępnił lokal przy ul. Zamkowej 24. Zadanie polegało na zapewnieniu tymczasowego
schronienia osobom bezdomnym w godzinach od 19.00 do 7.00 następnego dnia lub w godzinach od 18.00 do 8.00.
Działania Straży Miejskiej
Od dnia 13 marca 2020 roku uruchomiono w Straży Miejskiej punkt pomocy, którego głównym organizatorem był
MOPS w Cieszynie.
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W dniu 31 marca 2020 roku Wojewoda Śląski wydał polecenie Burmistrzom/Wójtom/Prezydentom podjęcia
współpracy pomiędzy podległymi Strażami Miejskimi a Komendantami Powiatowymi Policji. Polecenie obowiązywało
od dnia 2 kwietnia 2020 roku do dnia 18 czerwca 2020 roku. Następnie w dniu 12 października 2020 roku Wojewoda
Śląski wydał Decyzję polecając Burmistrzom/Wójtom/Prezydentom prowadzenie współpracy pomiędzy Strażami
Miejskimi i Komendantami Powiatowymi Policji. Polecenia te obejmują swym zakresem współpracę w zwalczaniu
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W ramach tych działań Straż
Miejska w Cieszynie przeprowadziła 734 interwencje ukierunkowanych na zwalczanie COVID-19, co daje 20 %
wszystkich interwencji podejmowanych we wskazanych okresach.
Były to przede wszystkim interwencje dotyczące: informowania o obostrzeniach, reakcji na niewłaściwe zachowania
mieszkańców, kontroli zakazów, nakazów i obostrzeń wydanych w związku ze stanem epidemii, emisji komunikatów
z nagłośnienia na radiowozach, umieszczania plakatów informacyjnych w miejscach ogólnodostępnych, dystrybucji
maseczek jednorazowych oraz przyłbic, kierowania informacji z Policją, okazjonalnej pomocy w dostarczaniu
żywności i lekarstw dla osób objętych kwarantanną.
Kultura w trakcie pandemii
W związku ze stanem epidemii oraz wprowadzanymi szczególnymi obostrzeniami w stosunku do realizowanej
działalności kulturalnej zarówno przez Wydział Kultury i Promocji Miasta, instytucje kultury jak i przez organizacje
pozarządowe większość tej aktywności musiała zostać odwołana, przeniesiona w czasie lub przeniesiona do sieci.
Zgodnie z funkcjonującymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
realizowano w wersji tradycyjnej głównie wydarzenia w okresie letnim od czerwca do września. Z większych działań
zrealizowano Festiwal Filmowy Wakacyjne Kadry (kino plenerowe i kameralne koncerty), kameralne koncerty Lato
z muzyką, spacery tematyczne i oprowadzania z przewodnikiem czy pierwszą edycję muzycznego Yass Festival.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców nie odbyły się imprezy masowe (Święto Trzech Braci), ani wydarzenia
wysoko frekwencyjne takie jak Przegląd Filmowy “Kino na Granicy”, Festiwal Muzyki Wokalnej “Viva il Canto”,
Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny (przeniesione do sieci) czy Międzynarodowy Festiwal Teatralny
“Bez Granic” (odwołany). Chcąc zaproponować swoją ofertę kulturalną w możliwe szerokim zakresie część instytucji
kultury przeniosła ją do sieci, gdzie prezentowane były, warsztaty, prelekcje czy koncerty. Wydział Kultury i Promocji
Miasta stworzył też integrujący tę ofertę profil na Facebook – “Cieszyn w sieci kultury”.
Sport w trakcie pandemii
W 2020 roku epidemia SARS-CoV-2 znacznie wpłynęła na funkcjonowanie Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego
w Cieszynie. Z tego powodu nie odbyła się największa impreza sportowa w naszym mieście – 12. Cieszyński
FORTUNA Bieg. W zamian, Wydział zorganizował dwie edycje Fortuna Bieg Challenge.
Z kolei takie imprezy jak: Cieszyńskie Turnieje Siatkówki Plażowej, Plaża Open czy Bieg Cieszyńska Godzinówka
musiały odbyć się bez lub z ograniczonym udziałem publiczności i w rygorze sanitarnym. Także zajęcia dla osób 50+
zostały skrócone z powodu pandemii, a Igrzyska Dzieci i Młodzieży odbyły się w ograniczonym zakresie.
Funkcjonowanie obiektów sportowych Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie w trakcie epidemii SARSCoV-2:
1. Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków, od 10.03.2020 r. do 20.05.2020 r. była nieczynna.
Nie odbyło się sześć zaplanowanych wydarzeń.
W związku ze stanem epidemii od 2.11.2020 r. do 31.12.2020 r. na lodowisku nie funkcjonowały ślizgawki
ogólnodostępne, ślizgawki z instruktorem oraz zajęcia z nauki jazdy na łyżwach. Obiekt od 3.11.2020 r.
do 27.12.2020 r. umożliwiał rezerwację tafli tylko dla grup zorganizowanych.
Od 28.12.2020 r. do 31.12.2020 r. obiekt umożliwiał rezerwację tafli tylko dla klubów sportowych.
2. Kąpielisko Miejskie, Al. Jana Łyska 23
Sezon letni na Kąpielisku Miejskim w Cieszynie trwał od 1.07.2020 r. do 30.08.2020 r. Na terenie Kąpieliska
obowiązywały, zgodnie z obowiązującymi przepisami, limity osób.
3. Korty tenisowe przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Sportowa 1 i boisko wielofunkcyjne ścieżka zdrowia
w Cieszynie - Marklowicach, ul. Frysztacka 157 funkcjonowały z ograniczeniami zgodnie z reżimem sanitarnym
wprowadzonym obowiązującymi przepisami.
Działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
W Dziale Gospodarki Ściekami w pierwszej fazie zachorowań wprowadzono zmiany organizacyjne mające na celu
ograniczenie kontaktów osobistych. Od 16 marca 2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) został zamknięty dla Klientów. Jego ponowne otwarcie dla Klientów nastąpiło 4 maja 2020 r. z jednoczesnym
wdrożeniem procedur mających na celu zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się epidemii.
Zmiany dotknęły także kursy autobusów:

•

od 14.03.2020 r. – autobusy kursowały jak dni wolne od nauki szkolnej, od 26.03.2020 r. – dodatkowo
zawieszone kursowanie linii nr 5, 50 i 41 oraz ograniczono kursowanie linii nr 10, 21 i 40 do godz. 17:00,
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od 25.05.2020 r. – przywrócono kursowanie linii nr 50 oraz linii nr 10, 21 i 40 po godz. 17:00,

•

od 15.06.2020 r. – przywrócono kursowanie linii nr 5 i 41 – autobusy kursują jak w dni wolne od nauki
szkolnej,

•

okresowo, w zależności od obowiązywania nauki stacjonarnej lub zdalnej uczniów, uruchamiane lub
zawieszane są kursy szkolne,

Zmniejszyła się także ilość miejsc dostępnych dla pasażerów w autobusach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Od 25 marca 2020 r. do 11 października 2020 r. pomieszczenia DWORCA CIESZYN dostępne były dla pasażerów od
poniedziałku do piątku tylko w godz. od 9:00 do 17:00. Od drugiej połowy marca na bieżąco dezynfekowane są
autobusy, a od sierpnia są także na bieżąco ozonowane. W celu zapewnienia ochrony kierowców od 14 marca 2020 r.,
kierowcy nie sprzedają biletów w autobusach i ograniczona jest możliwości wsiadania i wysiadania przednimi
drzwiami. Zabezpieczeni są także wydzieloną strefą, do której pasażerowie nie mają dostępu.
Ze względu na specyfikę pochówku osób chorych na COVID-19 Dział Cmentarzy zakupił maski ochronne, gogle,
przyłbice, kombinezony, rękawice ochronne, wapno, worki na zwłoki oraz na trumnę. Osoby obsługujące ceremonie
oraz osoby wykonujące eksportację mają właściwe zabezpieczenie antywirusowe. Bezpośrednia obsługa klienta została
ograniczona do niezbędnego minimum. Od połowy listopada ozonowanie są karawany oraz pomieszczenia Działu
Cmentarzy. Ponadto, wprowadzono procedury odbioru dokumentów ze szpitala, USC itp. w celu odbioru zmarłych ze
szpitalnego prosektorium, przewozu do kremacji oraz pochówku, bez osobistego udziału osób uprawnionych do
pochowania przebywających na kwarantannie.
Działania podjęte przez Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie
1. W zakresie parkingów miejskich:
Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/185/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. zatwierdzono zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyn dotyczące czasowego odstąpienia od poboru opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na terenach miejskich poza drogami publicznymi oraz zasad postoju, związanego ze stanem
zagrożenia epidemicznego.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/186/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. zatwierdzono zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna dotyczące czasowego odstąpienia od poboru opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania związanego ze stanem zagrożenia
epidemicznego
2. W zakresie targowisk miejskich:
Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/203/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 maja 2020 r. Obniżono o 70% opłaty
rezerwacyjne na targowiskach miejskich w Cieszynie do dnia 31 lipca 2020 roku.
Zgodnie z Uchwałą Nr XX/239/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. obniżono ponownie opłaty
rezerwacyjne za handel artykułami przemysłowymi o ok. 50% przy zachowaniu zapisu o dodatkowym obniżeniu
o kolejne 50% opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie w miesiącach: styczeń, luty, marzec
i lipiec.
Uchwała Nr XXIII/269/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2020 r. dopuściła natomiast handel artykułami
przemysłowymi na targowisku rolno – spożywczym przy ul. Św. J. Sarkandra w zakresie sektora A i B.
Ponadto, wdrożono nakazy związane z prowadzeniem handlu na targowiskach oraz w odniesieniu do obiektów
handlowych powyżej 2000 m ² tj. Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6.
Działania Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.
W związku ze stanem epidemii zostały przyjęte i wdrożone m.in. następujące procedury: zachowanie środków
ostrożności przy realizacji zgłoszeń w lokalach mieszkalnych, wprowadzenie pracy zdalnej w ramach działań
prewencyjnych podejmowanych w związku z zagrożeniem COVID-19, wykonywanie odczytów wskazań liczników
wody, uruchomienie Biura Obsługi Klienta znajdującego się poza siedzibą Spółki.
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Wskaźniki dotyczące walki z pandemią
LICZBA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ
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Wykres przedstawia liczbę osób objętych kwarantanną domową w poszczególnych dniach od 13.03.2020 roku do
30.10.2020 roku. Od listopada zmienił się system raportowania - Gmina otrzymywała wyłącznie informacje za powiat
cieszyński.
LICZBA ZACHOROWAŃ
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liczba osób z dodatnim wynikiem testu narastająco
liczba ozdrowieńców narastająco
Wykres przedstawia narastająco liczbę osób z dodatnim wynikiem testu na COVID-19 oraz liczbę ozdrowieńców
w dniach 06.04.2020 roku do 30.10.2020 roku. Od listopada zmienił się system raportowania - Gmina otrzymywała
wyłącznie informacje za powiat cieszyński. Na dzień 31.12.2020 roku w całym powiecie cieszyńskim odnotowano, od
początku pandemii, 7.238 osób z dodatnim wynikiem na COVID – 19.
Na dzień 31.12.2020 r. na COVID-19 w całym powiecie cieszyńskim zmarły 194 osoby (zarówno z chorobami
współistniejącymi, jak i bez). Natomiast w Cieszynie, na dzień 30.10.2020 r. (kiedy to zostało zakończone raportowanie
na poszczególne gminy) zmarło 14 osób – mieszkańców Cieszyna.

10.10.

Sprawy stanu cywilnego i obywatelskie

Zdarzenia rejestrowane w latach 2018-2020
Zdarzenie
Urodzenia
Małżeństwa
Zgony

2018

2019

2020

1.671

1.090

726

216

225

142

1.169

1.105

1.161

Odbicie ogólnopolskich tendencji – spadek liczby urodzeń, spadek liczby zawieranych małżeństw prawdopodobnie
częściowo związany z odkładaniem decyzji o ślubie (brak możliwości zorganizowania wesela). Społeczne skutki
pandemii 2020/21 ujawnią się w kolejnych latach.
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Liczby nie odzwierciedlają wprost stanu faktycznego gminy. Stanowią pewnego rodzaju średnią (krajową) – są to
liczby zdarzeń zarejestrowanych w Cieszynie. Mieszkańcy gminy rodzą się, zawierają małżeństwa i umierają także
w sąsiednich gminach i vice versa. Na podejmowane odpowiedzialnych decyzji życiowych wpływ mają negatywny
obraz rzeczywistości, brak poczucia stabilizacji, znaczny wzrost kosztów utrzymania (cen, podatków i opłat) bez
adekwatnego wzrostu dochodów, spadek liczby miejsc pracy, brak perspektyw, spadek zaufania społecznego.
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Rodzaj sprawy

Liczba załatwionych
spraw

Ewidencja ludności
Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy i stały.
Zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego (zgłoszeń)

2.784

Dowody osobiste
Złożenie wniosku o wydawanie dowodu osobistego
Złożenie wniosku o wydawanie dowodu osobistego w formie elektronicznej

10.11.

2.330
531

Kultura, sport i rekreacja
10.11.1.

Kultura

Przedsięwzięcia kulturalne organizowane, współorganizowane lub dotowane przez Wydział Kultury i Promocji
Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie
W ramach realizowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi:


wydawnictwo „Kalendarz Cieszyński 2021”, wydane przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej,



Integracyjny bal dla dzieci niepełnosprawnych VI Cieszyński „Bal Aniołów”, organizowany przez
Międzynarodową Organizację Soroptimist International,



Koncert Noworoczny 2020, organizowany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej,



28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Cieszynie, organizowany przez Stowarzyszenie
„Innowacja” z Zebrzydowic,



„Mood for wood” – warsztaty projektowania partycypacyjnego, organizowane przez Stowarzyszenie
Architektów Polskich Oddział w Poznaniu,



wystawę „Ukryte na dawnej fotografii. Życie codzienne w Cieszynie od końca XIX w. do lat 30 XX wieku”,
zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Rotunda”,



prowadzenie klubu młodzieżowego „Rewolucja” przez Fundację „Światło Życie” Ośrodek w Bielsku- Białej,



projekt (nie)TYPOwa sztuka realizowany przez Stowarzyszenie "Muzeum Drukarstwa",



III Koncerty Wyższobramskie, organizowane przez Parafię Ewangelicko- Augsburską,



projekt „Coolturalne ulice”, realizowany przez Stowarzyszenie im. Brzozowskiego,



wydanie 23 tomu „Pamiętnika Cieszyńskiego” przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie,



projekt 90-lat CTF-u, realizowany przez Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne,



projekt „Legendarny Trójbój”, realizowany przez Fundację Aktywności Społecznej „Cieszynianka”,



XXIX Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva il canto” Cieszyn 2020, realizowany przez Stowarzyszenie „Via
Musica”,



22. Przegląd Filmowy „Kino na Granicy”, realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Kultura na
Granicy”.

W ramach pozostałych działań kulturalnych zrealizowano:


wynajem Teatru im. A. Mickiewicza na charytatywny Koncert Walentynkowy, organizowany przez uczniów
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika,



druk plakatu – „Instytucje kultury Cieszyna - czekamy na Ciebie”,



koncerty edukacyjne dla uczniów cieszyńskich szkół podstawowych,



współorganizację uroczystości nadania imienia 3 Pułku Strzelców Podhalańskich Placówce Straży Granicznej
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w Bielsku- Białej,


produkcję płyty CD z nagraniami amatorskich zespołów z terenu Cieszyna,



produkcję płyty CD „Cieszyn śpiewa Skaldów”,



usługę rekonstrukcji filmu Gierek w Cieszynie,



zakup tomików wierszy Jerzego Kronholda,



imprezę rekonstrukcyjną: Powrót Golęszyc, która odbyła się na Wzgórzu Zamkowym w dniu 11 lipca 2020
roku,



koncert Muzyki Kameralnej Victora Ullmanna w ramach Uroczystości Ullmannowskich,



Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny w wersji on-line.

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w 2020 roku prowadził wszechstronną działalność kulturalnooświatową. Pomimo pandemii koronawirusa zrealizowano szereg imprez z zakresu rożnych dziedzin kultury: muzyki,
tańca, plastyki, teatru i folkloru. COK był także organizatorem koncertów, wykładów, konferencji, spotkań autorskich,
warsztatów, przeglądów i wystaw.
Rok 2020 rozpoczął się od intensywnych działań kulturalnych. W styczniu i lutym zorganizowano mnóstwo wydarzeń,
m.in.: Targi Staroci, Ekumeniczny Orszak Trzech Króli, Ferie Zimowe z COK, spotkania w ramach Dyskusyjnego
Klubu Propozycji oraz Podróże za 5 złotych, wernisaż wystawy Natalii Bażowskiej „Poufność”, spektakl teatralny
„Rodzina”, promocję książki prof. Daniela Kadłubca „Od Cieszyna do Bogumina”, spektakl „Delfinia”, spotkanie
poetyckie z Danielą Wójcik, spektakl dla dzieci „Trzy Świnki”, Koncert Walentynkowy, koncert „Chopin na jazzowo”,
spektakl „Mayday 2”, XXIX Pogrzeb Basów, spotkanie autorskie z Andrzejem Otczykiem, wernisaż wystawy
„Alternatywne światy w sztuce kolażu” czy Dzień Kobiet. Następnie wybuchła epidemia COVID-19, która w dużym
stopniu ograniczyła funkcjonowanie ośrodka, choć pomimo niesprzyjających okoliczności działalność kulturalna była
prowadzona. Większość działań COK przeniosło do świata wirtualnego (Internet), jednak kilka przedsięwzięć udało się
zorganizować w sposób tradycyjny. Podczas wakacji letnich odbywały się zajęcia z cyklu „Kulturalne Lato z COK”,
skierowane do dzieci i młodzieży. W każdy piątek lipca i sierpnia na cieszyńskim rynku odbywały się projekcje
filmowe w ramach Festiwalu „Wakacyjne Kadry”. Nowością były koncerty towarzyszące festiwalowi, które
organizowane były w sobotnie wieczory w różnych przestrzeniach miasta (w śródmieściu). Dopełnieniem kulturalnych
weekendów w wakacje były koncerty z cyklu „Lato z Muzyką” w Parku Pokoju. Końcem wakacji na rynku
w Cieszynie zorganizowano duże wydarzenie – „Cieszyński Przekładaniec”, podczas którego zaprezentowali się lokalni
artyści. Głównymi punktami imprezy był koncert „Cieszyn śpiewa Skaldów”, w którym wystąpił Jacek Zieliński (jeden
z założycieli legendarnej grupy) wraz z zespołem i w towarzystwie wokalistów z naszego miasta (materiał z koncertu
został zarejestrowany i wydany w formie płyty CD), oraz plenerowy pokaz musicalu „Klucz” Teatru na Dłoni.
Po wakacjach na terenie Browaru Zamkowego w Cieszynie odbył się Before Yass! Festiwal, współorganizowany przez
COK. Kolejne planowane działania zablokowały jesienne obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, jednak
12 października, wraz z Wydziałem Sportu i Wydziałem Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Cieszynie, udało się
zorganizować na Rynku spotkanie z mistrzem UFC Janem Błachowiczem. Warto również dodać, że 1 września
zorganizowano obchody wybuchu II wojny światowej i była to jedyna w roku 2020 uroczystość patriotyczna, jaką
udało się przeprowadzić w tradycyjny sposób (Apel pod Wałką nie odbył się wcale, a Narodowe Święto Trzeciego Maja
i Narodowe Święto Niepodległości odbyły się tylko w formie wirtualnej). Jesienne rozporządzenia coraz mocniej
blokujące kolejne segmenty życia społecznego skutecznie uniemożliwiły działania stacjonarne (imprezy, warsztaty,
zajęcia popołudniowe) i COK ponownie zmuszony był do powrotu do działalności on-line.
Do najważniejszych działań, prowadzonych przez COK w przestrzeni wirtualnej należał cykl koncertów „Domowe
Granie”, gdzie lokalni artyści zaprezentowali się grając z własnych domów i zaprzyjaźnionych miejsc. Ponadto 3 maja
i 11 listopada wyemitowano koncerty pieśni patriotycznych z okazji świąt państwowych oraz kilka prelekcji
podróżniczych on-line. Również działalność popołudniowa dla dzieci i młodzieży realizowana była on-line.
Zaprezentowano szereg warsztatów plastycznych, ceramicznych, rękodzieła oraz muzycznych.
W Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego zorganizowano kilka spotkań z lokalnymi twórcami i popularyzatorami
kultury. Rozpoczął się kurs wykonywania koronki klockowej (dwukrotnie przerwany przez obostrzenia),
zaprezentowano także wystawy o regionie. Część działań i warsztatów zostało jednak ograniczone przez pandemię
i przeniesiono je częściowo do przestrzeni wirtualnej. W drugim półroczu udało się zrealizować projekt „Cudze
chwolicie czyli wydarzóne warsztaty stela”, dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu
„EtnoPolska2020”, gdzie odbył się szereg lekcji edukacyjnych i warsztatów (artystycznych, muzycznych
i śpiewaczych) dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.
W COK funkcjonują dwie przestrzenie wystawiennicze – Miejska Galeria Sztuki Współczesnej 12 i Galeria Ceglana.
W Galerii 12, w pierwszej połowie roku zaprezentowano wystawy: „Poufność” Natalii Bażowskiej i „Połączenie nie
zostało zerwane” Urszuli Kluz-Knopek (ze względu na pandemię otwarta z kilkutygodniowym opóźnieniem). Ta druga
wystawa była dostępna również w sieci wraz z materiałami dodatkowymi – filmami, wywiadami z artystką, etc.
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Kolejne wystawy również spotkała trudna sytuacja związana z pandemią. W drugiej połowie roku mogliśmy oglądać
wystawy „Meldunek Stały. Sympozjum realnych postaw”, wystawę jubileuszową CTF oraz wystawę „Więcej niż jedno
zwierzę”, w której udział wzięło kilku artystów. Wystawy te były dostępne do zwiedzania w ograniczonym przez
obostrzenia czasie, zgodnie z reżimem sanitarnym a także on-line (wirtualny spacer, spotkania z artystami, etc.). Z kolei
Galeria Ceglana zorganizowała wystawy lokalnych artystów z dziedziny fotografii, malarstwa i kolażu. Wystawy były
również częściowo dostępne online.
W roku 2020 Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” po raz pierwszy ogłosił konkurs małych grantów
„Lokalnie-Kulturalnie”. Jego celem było wyłonienie pomysłu i realizacja najciekawszych imprez, zaproponowanych
przez mieszkańców. Wnioski mogły składać zarówno osoby fizyczne, jak i grupy nieformalne, przy czym
wnioskodawcą musiał być mieszkaniec naszego miasta. Katalog imprez i wydarzeń, o dofinansowanie których mogli
się starać wnioskodawcy, był szeroki i obejmował koncerty, warsztaty, wystawy, spotkania autorskie, przeglądy
muzyczne czy filmowe. Z budżetu instytucji wyasygnowano kwotę 2000 złotych przy założeniu, że maksymalna kwota
dofinansowania na jeden projekt to 1000 złotych. Ze względu na panującą epidemię i niepewną przyszłość do COK-u
trafił tylko jeden wniosek. Projekt „Jeszcze nie ma” zakończył się sukcesem i wystawą ciekawych plakatów,
dotyczących interesujących miejsc i ludzi związanych z Cieszynem. Wystawa na stałe zagościła w Domu Narodowym,
można ją oglądać na parterze budynku. Konkurs „Lokalnie-Kulturalnie” będzie kontynuowany w kolejnych latach.
Czas zamknięcia budynku dla publiczności w związku z pandemią został także wykorzystany przez pracowników COK
na prace remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Rozpoczęto także procedury związane z planowanym remontem
części dachu i naprawy gzymsów Domu Narodowego.
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” organizował lub współorganizował szereg działań. W 2020 roku odbyły
się ok. 176 imprezy w tym warsztaty, spotkania, koncerty, wycieczki itp. Warto podkreślić, iż zagrano podczas imprez
ok. 40 koncertów, zorganizowano 17 wystaw. Wyemitowano i udostępniono ok. 66 postów na facebooku
z wydarzeniami kulturalnymi takimi jak: koncerty, warsztaty, spotkania, które miały ponad 7000 wyświetleń.
Frekwencja na imprezach COK w 2020 roku
Lp.

Rodzaj wydarzenia

2020
Ilość

Uwagi

Frekwencja

1.

Imprezy zrealizowane
w budynku COK lub
w plenerze

176

26.587

Imprezy organizowane lub współorganizowane przez COK
(warsztaty, spotkania, koncerty, wycieczki, itp.) oraz
wynajęcia

2.

Wystawy

17

13.587

Miejska Galeria Sztuki Współczesnej 12, Galeria Ceglana,
Centrum Folkloru Śląska Cieszyńskiego

3.

Zajęcia oraz spotkania
popołudniowe

-

7.218

Zajęcia od stycznia do czerwca, a także od września do
grudnia

4.

Wydarzenia online
(wyświetlenia)

66

7.218

Koncerty, spotkania, warsztaty dla dzieci

Razem ilość osób oraz wyświetleń: 100.434 (liczba szacunkowa)

Od stycznia do czerwca 2020 roku swoją działalność (edukacyjno - artystyczną, ruchowo - rekreacyjną; zajęcia
codziennie od poniedziałku do piątku) prowadziły w grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych grupy zainteresowań,
pracownie i zespoły artystyczne COK. Na zajęcia popołudniowe zapisanych było i brało udział w pierwszym półroczu
ok. 431 stałych uczestników, natomiast w drugim półroczu - ok. 365.
Biblioteka Miejska w Cieszynie
Biblioteka Miejska w Cieszynie jest instytucją służącą kształtowaniu kultury czytelniczej w środowisku lokalnym.
Strukturę miejskiej sieci bibliotecznej tworzą:


Centrala przy ul. Głębokiej 15, 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 przy ul.: Wąskiej 2, Cieńciały 1 i Kamiennej
3c oraz jedna specjalistyczna przy ul. Srebrnej 6, z której usług korzystają osoby niewidome i słabowidzące.

Dane statystyczne za 2020 rok


liczba czytelników (korzystających z systemu bibliotecznego Mateusz): 6.608 osób



liczba uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych (stacjonarnych i online): 40.320 osób



liczba odwiedzin: 91.437 osób



liczba odwiedzin na stronie www BM, w tym platformie LEGIMI: 595.290 osób
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liczba wypożyczeń na zewnątrz (książek i czasopism): 125.453



liczba wypożyczeń na miejscu (książek i czasopism): 18.302



liczba wypożyczonych zbiorów specjalnych (ilość tytułów): 5.829



liczba udzielonych informacji: 80.760



liczba użytkowników komputerów: 4.202



liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (w tym online): 258



liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla dorosłych (w tym online): 91



liczba wystaw czasowych: 3



liczba zrealizowanych projektów ze środków UE, MKiDN, FIO, NCK: 10



liczba warsztatów i szkoleń z zakresu edukacji medialnej (w tym online): 135



imprezy cykliczne i okolicznościowe zorganizowane przez Filię Specjalistyczną Nr 4 dla osób z dysfunkcją
narządu wzroku we współpracy z PZN Koło w Cieszynie: 19



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 wraz z upowszechnianiem wyników tych badań;



popularyzacja wiedzy o historii i kulturze regionu.

Zbiory Książnicy Cieszyńskiej liczą ponad 200.000 woluminów dzieł drukowanych, w tym 17.500 starych druków
(53 inkunabuły), a ponadto ok. 18.000 jednostek ewidencyjnych rękopisów.
W 2020 roku działania Książnicy realizowane były w kilku obszarach, w ramach których:
Ochrona i konserwacja zbiorów:


zakończono konserwację kompleksową: 1 woluminu starego druku, 1 woluminu czasopisma oprawnego,
1 woluminu druku zwartego, 1 kodeksu rękopiśmiennego, 13 jednostek nieoprawnych rękopisów
i archiwaliów, 5 jednostek kartografii;



zakończono konserwację zachowawczą 5 woluminów starych druków;



w zakresie prac introligatorskich wykonano: 31 napraw kompleksowych i napraw opraw woluminów starych
druków i druków zwartych, 9 nowych opraw, 1 laminację oraz 39 sztuk galanterii introligatorskiej;



wykonano 2.462 fotografie dokumentacyjne;

Akcesja i katalogowanie zbiorów:


pozyskano i zinwentaryzowano: 992 jednostek druków zwartych, 38 jednostek czasopism, 17 jednostek
rękopisów, 17 jednostek ikonografii, 2 jednostki CD-Rom;



opracowano: 722 jednostek druków zwartych po 1800 r., 1 jednostkę czasopisma, 30 jednostek rękopisów,
152 jednostek ikonografii, 20 jednostek kartografii, 2 jednostki materiałów nie bibliotecznych;

Digitalizacja zbiorów:


zeskanowano 1 jednostkę rękopiśmienną, 2 jednostki starodruczne, 2 jednostki druków zwartych oraz
21 jednostek czasopism oraz 6 jednostek druków zwartych o łącznej objętości 7.984 stron;



wykonano 24 publikacje cyfrowe w formacie PDF;



udostępniono 99 publikacji cyfrowych w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej;

Udostępnianie zbiorów:


1.035 odwiedzin w czytelniach;
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262.638 wyświetleń publikacji cyfrowych udostępnianych online przez Książnicę Cieszyńską;



148.453 wyświetleń w pozostałych serwisach internetowych Książnicy Cieszyńskiej;



13.617 unikalnych użytkowników profilu Książnicy w FB w 2020 roku.

Lekcje biblioteczne:


przeprowadzono 28 lekcji (232 uczestników);

Wystawy:


udostępniono 4 wystawy (167 zarejestrowanych zwiedzających);

Imprezy (łącznie 227 uczestników):

•
•
•

4 spotkania z cyklu „Cymelia i osobliwości” - 87 uczestników;
3 sesje „Akademii Filozoficznej” - 60 uczestników;
pozostałe 3 imprezy: 80 uczestników.

Pozostałe odwiedziny w Książnicy Cieszyńskiej:


504 osoby zwiedzające Książnicę Cieszyńską poza jej ofertą programową.

Publikacje własne Książnicy Cieszyńskiej (wybór):


przygotowanie i udostępnienie w Internecie wystawy wirtualnej pt. „Literatura polska na Zaolziu (1920-2020)”
(w ramach projektu o tym samym tytule sfinansowanego z programu MKIDN „Kultura w sieci”),



opracowanie i udostępnienie multimedialnych prezentacji 6 dotychczas przeprowadzonych warsztatów z cyklu
„Akademia Filozoficzna”,



przygotowanie i publikacja 209 obszernych i bogato ilustrowanych postów na profilu KC prezentujących
wybrane obiekty ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej.

Projekty:


Przygotowanie, złożenie, realizacja i rozliczenie projektu pn. „Zapomniana ziemia. Literatura polska na
Zaolziu 1920-2020”, sfinansowanego w ramach Programu „Kultura w sieci”MKiDN.

Teatr im Adama Mickiewicza
W 2020 roku, przed ogłoszeniem stanu epidemicznego, w Teatrze Cieszyńskim odbyło się 36 różnorodnych imprez,
w tym spektakle teatrów dramatycznych dla widza dorosłego oraz młodzieży szkolnej, imprezy kabaretowe, koncerty
znanych zespołów muzycznych oraz cyklicznie organizowane od wielu lat – charytatywny koncert walentynkowy
oraz koncert karnawałowy. Wydarzenia te obejrzało łącznie 20.302 widzów, to średnio 564 osób na jednej imprezie,
co daje bardzo wysoki 94% wskaźnik frekwencji.
W okresie zawieszenia działalności podjęto szereg prac związanych z kompleksową konserwacją urządzeń
scenicznych i instalacji elektrycznych. Wyremontowano łącznie ponad 180 foteli, których kilkudziesięcioletnia
eksploatacja spowodowała ich znaczne zużycie. Przy zachowaniu obowiązujących reżimów sanitarnych w Teatrze
dokonano wielu nagrań multimedialnych. Zrealizowano materiały filmowe umożliwiające transmisję uroczystości
związanej z przyznaniem laurów srebrnej cieszynianki. Dokonano rejestracji koncertów fortepianowych i teledysków
muzycznych. Nagrany został także muzyczny program edukacyjny, a na potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej
dokonano rejestracji spektaklu teatralnego, co umożliwiło późniejszą transmisję online. Ponadto w okresie
wakacyjnym oraz jesienno – zimowym zorganizowano szereg spotkań w ramach cyklu poznawczo- edukacyjnego
„Bliżej Teatru”. Turystom krajowym i zagranicznym umożliwiono zwiedzanie obiektu.
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej prowadzi 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 2020 roku Zespół koncertował zaledwie 7 razy i uczestniczył w 3 Międzynarodowych Festiwalach
Folklorystycznych odbywających się w formule on-line:


na Festiwalu w Rumunii,



na Festiwalu w Rosji,



na Międzynarodowym Studenckim Festiwalu Folklorystycznym „Katowice”.

Podczas konkursowego festiwalu w Rosji, na 190 uczestniczących grup, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej zajął
zaszczytne 3 miejsce. W grudniu 2020 roku Zespół brał udział w nagraniu do programu „Pytanie na śniadanie”.
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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 Marszałka Województwa Śląskiego.
Wydarzenia cykliczne:


15.Urodziny Zamku, Forever Young?
Forever Young? – pod takim hasłem odbyły się 15. Urodziny Zamku Cieszyn. Tematem przewodnim były
działania skoncentrowane na potrzebach starzejącego się społeczeństwa. Zaproszono projektantów
i architektów, samorządowców i aktywistów, by wspólnie zastanawiać się nad rolą projektowania i architektury
w kształtowaniu przestrzeni przyjaznej dla seniorów.



Zorganizowano:
- spotkanie pt. „Czy starość naprawdę się Panu Bogu nie udała?” – z ks. Adamem Bonieckim rozmawiała Anna
Dudzińska, (ok. 120 osób),
- wykład i warsztaty „Projektowanie dla demencji” prowadzone przez Marlenę Meyer, (45 uczestników),
- debatę: „Świat do przeprojektowania?” – rozmawiali m.in. Agnieszka Cieśla i Jan Cieśla, Pete Kercher,
Justyna Kucharczyk, Päivi Tahkokallio (ok. 120 uczestników),
- spotkanie z poetą Jerzym Kronholdem – (35 osób),
- cykl filmowy w Kinie Piast przełamujący stereotypowe postrzeganie starości – prezentacja 4 filmów (ok.
60 widzów),



Graduation Projects:
22 lutego 2020 roku w Zamku Cieszyn otwarto wystawę przeglądu najlepszych prac dyplomowych
„Graduation
Projects 2019”. Na wystawie zaprezentowano 30 dyplomów absolwentów uczelni
projektowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Wystawie towarzyszyła publikacja wydana w nakładzie
700 egzemplarzy. Wystawę zobaczyło ok. 450 osób.

Konkurs Śląska Rzecz:
15. edycja konkursu, realizowana w trudnym czasie pandemii koronawirusa, zaowocowała zgłoszeniem przez
projektantów i producentów, przedsiębiorców, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe 60 zgłoszeń, w tym:
24 w kategorii produkt, 20 – w grafika użytkowa, 8 – w usługa i 8 w wystawiennictwo.
W wyniku obrad jury (w dniu 02.07.2020 r.) 40 zgłoszeń uzyskało nominację do prezentacji na wystawie (14 –
w kategorii produkt, 17 – w grafika użytkowa, 4 – w usługa i 5 - w wystawiennictwo). Spośród nich trzy uzyskały
nagrody główne Śląska Rzecz 2019 w kategoriach produkt, grafika użytkowa oraz wystawiennictwo. W kategorii
usługa nie przyznano żadnej nagrody ani wyróżnienia. Ogółem przyznano 4 wyróżnienia.
Gala wręczenia nagród 15. edycji konkursu „Śląska rzecz" odbyła się w dniu 18.09.2020 r. (liczba uczestników:
ok. 70 osób; liczba osób odwiedzających wystawę: ok. 600 osób.
Spotkania:


INTRIDE – Soft, Digital and Green Skills for Smart Designers: Designers as Innovation TRIggers for
SMEs in the manufacturing sector
W ramach projektu realizowanego współpracy z Akademią WSB, w czerwcu zorganizowano warsztat
z udziałem przedsiębiorców, którego celem było zidentyfikowanie potrzeb dotyczących umiejętności
i kompetencji zatrudnianych młodych pracowników. Wydarzenia miało miejsce w ramach projektu. Liczba
uczestników: 12 osób,



Rozwój Sieci na Rzecz Innowacyjnego Rzemiosła
W ramach projektu finansowanego ze środków MKiDN zorganizowano dwa spotkania w wersji online dla
uczestników sieci, poświęcone funkcjonowaniu tzw. nowych rzemieślników w sytuacji pandemii. Spotkania
miały miejsce w październiku oraz w grudniu. Liczba uczestników obydwu spotkań: 52 osoby.
W ramach projektu powstał też film pt. „Od człowieka do człowieka. Nowe rzemiosło w Polsce”,
dostępny na kanale you tube.

Warsztaty:


Mood for wood
Od 23 lipca do 3 sierpnia 2020 roku w Cieszynie odbywały się warsztaty studentów i młodych architektów
i projektantów z Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Celem było zaprojektowanie i wykonanie
eksperymentalnych konstrukcji z drewna, stworzonych specjalnie dla wybranych, sześciu lokalizacji – trzech
w Cieszynie i trzech w Czeskim Cieszynie. Liczba uczestników warsztatów: 50 osób;
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Dobre Innowacje
Zamek jako partner projektu organizował dwa specjalistyczne warsztaty z design thinking i dostępności.
W warsztatach online dla uczestników programu: Dobre Innowacje wzięło udział ogółem: 51 osób.
Ponadto od sierpnia do grudnia 2020 roku – w ramach tego samego projektu – dyrektorka i wicedyrektorka
Zamku udzielały eksperckich konsultacji – liczba godzin: 300;



Mała Pracownia Projektowania
Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat – dwa stacjonarnie (21 uczestników), trzy online – dwa w wersji filmów
(307 wyświetleń) i jeden w wersji prezentacji.

10.11.2.

Sport i rekreacja

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 przy ul. Frysztackiej.



boisko do piłki nożnej ulicznej zakupione w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2019 - projekt
pn. „ULICZNE GRANIE NA CO DZIEŃ”

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) – od 01.07.2020 r. camping został wydzierżawiony.

Baza sportowa w szkołach podstawowych
Lp.

Jednostka

Sale
gimnastyczne

Boiska

Boiska
wielofunkcyjne

Baseny

Place
zabaw

Bieżnie Skocznie do
proste skoku w dal

1.

Szkoła Podstawowa nr 1

2

0

1

0

0

0

0

2.

Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. 4 Pułku Strzelców
Podhalańskich

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

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

1

0

1

0

1

0

0
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RAZEM

8

2

6

1

5

2

2

Wydarzenia sportowe
W Cieszynie odbyły się imprezy sportowe oraz ogólnodostępne zajęcia zorganizowane lub koordynowane przez
Wydział Sportu:

•

1. i 2. Cieszyński Fortuna Bieg Challenge,

•

V Bieg Cieszyńska Godzinówka,

•

Sportowa Akcja Lato w Mieście,

•

Charytatywny turniej w siłowaniu na rękę,

•

Plaża Open 2020 – Grand Prix Polski na cieszyńskim Rynku w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn,

•

XXVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży „Śląskie 2020” – zawody w koszykówce dziewcząt ,

•

współzawodnictwo sportowe dla szkół podstawowych Cieszyna w ramach „Igrzysk dzieci i młodzieży”,

•

zajęcia pozalekcyjne w ramach programów Lokalny Animator Sportu oraz Szkolny Młodzieżowy Ośrodek
Koszykówki.

W Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków w 2020 r. odbyło się następujące wydarzenia:


Aktywna Zima w mieście – Ferie w Cieszynie (13-24 stycznia 2020 r.),



Ferie z Hokejem KS Luce (13-24 stycznia 2020 r.),



XXVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży „Śląskie 2020” – zawody w łyżwiarstwie figurowym (2123.02.2020 r.),



Obóz sportowy Walley – jazda figurowa (10-15.02.2020 r.),



Turniej Hokeja na rolkach KS Luce (20.06.2020 r.),



Mistrzostwa Polski w hokeju na rolkach (28.06.2020 r.),



Turniej Hokejowy na rolkach KS Luce (25.07.2020 r.),



Zabawy z Badmintonem (21,28.07.2020 r. i 18.08.2020 r.),



Gry i zabawy dla dzieci (30.07.2020 r.),



Bumper Ball (9.08.2020 r.),



Rolkoteka (27.08.2020 r.),



Piastowski Piruet 2020 (6-8.11.2020 r.),



Turniej Mikołajkowy KS Luce (5.12.2020 r.),



Mistrzostwa Czterech Narodów w łyżwiarstwie figurowym (11-12.12.2020 r.).

Na lodowisku i rolkowisku odbywały się regularne treningi:

•
•
•

sekcji łyżwiarstwa figurowego KS Cieszyn,
FSC Ocelarii Trinec,
sekcji hokeja KS LUCE Cieszyn.

Z ogólnodostępnych ślizgawek i rolkowiska w 2020 r. skorzystało 23.672 osób, natomiast w sezonie letnim na hali
z kortów do badmintona skorzystało 15 osób.
Na Kąpielisku Miejskim odbyły się dwa wydarzenie sportowe zorganizowane lub koordynowane przez Wydział Sportu:

•

Cieszyńskie Turnieje Siatkówki Plażowej w ramach cyklu pn. „V Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce
plażowej” (25-26 lipca 2020 r.),

•

Plaża Open 2020 – Grand Prix Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn (7-9 sierpnia 2020 r.).

Z oferty Kąpieliska skorzystało 18.326 osób.
Korty tenisowe przy ul. Sportowej 1 działały od 1 maja do 20 października w godz. 9.00-20.00. Oprócz klientów
indywidualnych na kortach prowadziła regularnie treningi Fundacja Talent oraz MARIOSPORT.
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Boisko zlokalizowane w Strefie Rekreacji i Wypoczynku na Osiedlu Mieszkaniowym Marklowice czynne było od
poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 - 20:00 oraz sobota-niedziela w godzinach 10:00 – 20:00. Pod koniec roku
2020 ścieżka zdrowia została przeniesiona na mocy porozumienia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Cieszynie
Marklowicach na teren przy strażnicy przy ul. Zagrodowej 2.
Z ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej ulicznej, które było ustawione przy Hali Widowiskowo-Sportowej im.
Cieszyńskich Olimpijczyków, można było korzystać w godzinach od 8.00 – 19.00 od 15 lipca do 15 października
2020 r.
Na boisku odbyły się następujące wydarzenia sportowe:

•
•
•
•
•

Cieszyńska Liga Piłki Nożnej Ulicznej (18.07.2020 r.),
Zabawy dla dzieci (22.07, 29.07, 19.08.2020 r.),
Cieszyńska Liga Piłki Nożnej Ulicznej (9.08.2020 r.),
Cieszyńska Liga Piłki Nożnej Ulicznej (16.08.2020 r.),
Piknik Rodzinny Streetball Turniej Piłki Nożnej Ulicznej (26.09.2020 r.).

Wsparcie finansowe
Zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne oraz turystyczno-krajoznawcze oraz szkolenie sportowe prowadzone były przez
organizacje pozarządowe przy wsparciu ze środków Miasta Cieszyna. W związku z tym przeprowadzone zostały
procedury związane z dofinansowaniem:
1) zadań zakresu kultury fizycznej – wspieranie szkolenia sportowego:
a)

22 projekty,

b) łączna kwota dofinansowania – 438.750,00 zł;
2) zadań z zakresu kultury fizycznej – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych:
a)

13 projektów,

b) łączna kwota dofinansowania – 49.800,00 zł;
3) zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć
sportowo-rekreacyjnych w połączeniu z realizacją zajęć profilaktycznych:
a)

18 projektów,

b) łączna kwota dofinansowania – 129.478,55 zł;
4) zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek:
a)

3 projekty,

b) łączna kwota dofinansowania – 4.711,98 zł.
W roku 2020 zostały przyznane stypendia sportowe oraz nagrody za osiągnięcia sportowe. Przeprowadzono procedury
związane z przyznaniem:
1) stypendiów sportowych na 2020 rok zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w 2019 roku:
a)

34 stypendystów,

b) łączna kwota przyznanych stypendiów – 54.750,00 zł,
2) nagród i wyróżnień Miasta Cieszyna za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2019 roku oraz za całokształt
działalności sportowej:
a)

przyznano 7 nagród,

b) łączna kwota przyznanych nagród – 15.500,00 zł,
c)

przyznano 35 wyróżnień.

10.11.3.

Turystyka

Informacja Turystyczna:
1. Miejskie Centrum Informacji - Rynek – Ratusz:


prowadzone jest przez Urząd Miejski w Cieszynie i Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
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"Olza";


czynne: w sezonie 7 dni, poza sezonem 6 dni w tygodniu;

2. Punkt Informacji Turystycznej – Zamek Cieszyn:
Osoby odwiedzające Wzgórze Zamkowe i instytucję Zamek Cieszyn mogły skorzystać z usług Punktu Informacji
Turystycznej, czynnego w sezonie turystycznym 7 dni, a poza sezonem 6 dni w tygodniu. W 2020 roku Punkt
Informacji Turystycznej odwiedziły 7.002 osoby (z czego 128 z zagranicy).
Najważniejsze zabytki - Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikołaja:
W 2020 roku zostało sprzedanych łącznie 22.098 biletów (ulgowych, normalnych, rodzinnych, CKDR), uprawniających
do zwiedzania zabytków.
Zadania zrealizowane przez Zamek Cieszyn
Wzgórze Zamkowe oraz zamkowe przestrzenie są chętnie wykorzystywane przez organizatorów bardzo różnych
wydarzeń – dla wielu z nich Zamek Cieszyn jest partnerem lub współorganizatorem.
1.

Spacery:

•

Był sobie Cieszyn... – spacer śladami średniowiecznego miasta i książęcego rodu Piastów z Władysławem
M. Żaganem (47 uczestników),

•

Szlakiem drzew i pomników przyrody – spacer przyrodniczy po Cieszynie ze Stanisławem Kaweckim
(32 uczestników),

•

Szlak cieszyńskiej secesji, spacer prezentujący najciekawsze zabytki secesji w Cieszynie prowadzony przez
przewodnika PTTK (30 uczestników),

•

Tajemniczy Cieszyn... – letnia edycja myszkowania z ciekawostkami i miejscami niedostępnymi na co dzień –
z Władysławem M. Żaganem (36 uczestników),

•

dwa spacery szlakiem cieszyńskich świątyń z przewodnikami PTTK (łącznie 57 uczestników),

•

Szlakiem dizajnu – spacer tropem współczesnych projektów na Wzgórzu Zamkowym z Ewą Gołębiowską
(16 uczestników),

•

Był sobie zamek... – spacer po Wzgórzu Zamkowym tropem średniowiecznego zamku i książęcego rodu
Piastów z Władysławem M. Żaganem (41 uczestników),

•

Spacer po „Mieście książek” – spacer po miejscach, w których działały dawne cieszyńskie drukarnie,
księgarnie i biblioteki prowadzony przez Małgorzatę Szelong i Wojciecha Święsa (22 uczestników),
Jak przetrwać w średniowiecznym Cieszynie – spacer szlakiem średniowiecznego miasta pełen ciekawostek
z codzienności jego mieszkańców prowadzony przez Władysława M. Żagana (39 uczestników),
Spacer po Matterówce śladami Alfonsa Mattera – spacer ulicami dzielnicy nazwanej tak przed stu laty od
nazwiska słynnego dewelopera przełomu XIX i XX wieku - cieszyńskiego Niemca, który przyczynił się m.in.
do uruchomienia na Śląsku pierwszego polskiego gimnazjum, który prowadziła Irena French
(32 uczestników),

•

Śladami księdza Leopolda Jana Szersznika, spacer śladami jednego z najwybitniejszych cieszyniaków historyka, pedagoga, slawistay, bibliofila, fundatora biblioteki i pioniera muzealnictwa, który poprowadził
Maksymilian Kapalski (27 uczestników).

2.

Działania online:

•

Legendy cieszyńskiego zamku – cykl poświęcony legendom i postaciom legendarnym związanym
z cieszyńskim zamkiem i Wzgórzem Zamkowym w Cieszynie. Liczba wyświetleń: 87.654,

•

Był sobie zamek – cykl historyczny, w którym publikowane były ciekawostki historyczno-archeologiczne na
temat słowiańskiego grodu, piastowskiego zamku i habsburskiej rezydencji. Liczba wyświetleń: 48.321,

•

Ziołowe historie i Jest sobie drzewo – dwa odrębne cykle przyrodnicze, które miały na celu przybliżenie
zwiedzającym temat roślin jakie występują na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. Liczba wyświetleń: 76.453,

•

Pieczemy cieszyńskie ciasteczka z Zamkiem Cieszyn – cykl sześciu filmów instruktażowych na temat sposobu
przygotowywania tradycyjnych bożonarodzeniowych ciasteczek. Liczba wyświetleń: 46.456.

3.

Inne:

•

Bitwa o zamek – impreza historyczna będąca inicjatywą Korpusu Artylerii Zamku Tenczyn, której zamek
razem z Miastem Cieszyn byli partnerami. Wydarzenie nawiązywało do historii najazdu szwedzkiego w 1646
roku. Uczestników ogółem: 113 – Noc/Dzień słowa – w programie m.in. koncert gongów, taniec uwielbienia,
Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2020 rok

strona 62

prezentacje wystaw i instalacji artystycznych w przestrzeni Wzgórza Zamkowego, warsztaty raku
(136 uczestników),

•

Powrót Golęszyc – wydarzenie nawiązujące do wczesnośredniowiecznej historii Wzgórza Zamkowego,
którego Zamek Cieszyn był współorganizatorem (około 100 uczestników), Zamkowe spotkania z historią –
trzy edycje wakacyjnych warsztatów dla dzieci w wieku 8-12 lat (42 uczestników).

W roku 2020 kontynuowane były działania wdrażające „Strategię współpracy Cieszyna i Czeskiego Cieszyna
w kontekście rozwoju Euroregionu Śląsk Cieszyński” także w obszarze wspólnej oferty i produktów turystycznych:

•

rozpoczęto realizację projektu „Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”,
którego głównym celem jest utworzenie transgranicznego produktu turystycznego opartego o trasę
historycznego tramwaju cieszyńskiego. W ramach projektu powstanie na granicy nowoczesne, transgraniczne
centrum informacji turystycznej. Planowane zakończenie projektu – czerwiec 2023;

•

Transgraniczna grupa robocza ds. wspólnej oferty i produktów turystycznych pomimo utrudnień
spowodowanych pandemią kontynuuje prace, wynikiem jest m.in. opracowanie wspólnej, pl/cz trasy szlaku
książek, zaplanowanie transgranicznego spaceru szlakiem zabytkowych kolekcji bibliotecznych.

10.12.

Oświata
10.12.1.

Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych placówkach oświatowych

Gminna baza oświatowa:
1.

2.

szkoły podstawowe na terenie Cieszyna


szkoły podstawowe publiczne - 7



szkoły podstawowe niepubliczne - 3

przedszkola na terenie Cieszyna:


przedszkola publiczne - 12 (11 przedszkoli + 3 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 6)



przedszkola niepubliczne -10

Liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych, w tym w placówkach niepublicznych – stan na
30.09.2020 r. (dane według Systemu Informacji Oświatowej)
1. Szkoły podstawowe
Placówka oświatowa

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Szkoły publiczne
Szkoła Podstawowa nr 1

406

18

Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich

491

25

Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka

551

25

Szkoła Podstawowa nr 4

250

11

Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi

258

13

Szkoła Podstawowa nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi

260

12

Szkoła Podstawowa nr 7

171

10

2387

114

Razem w szkołach publicznych:

Szkoły niepubliczne
Katolicka Szkoła Podstawowa

158
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Placówka oświatowa

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego

288

16

Alternatywna Szkoła Podstawowa

68

8

Razem w szkołach niepublicznych:

514

33

Łącznie w placówkach oświatowych:

2901

147

Liczba dzieci

Liczba oddziałów

2. Przedszkola
Placówka oświatowa

Przedszkola publiczne
Przedszkole nr 1

74

3

Przedszkole nr 2

77

4

Przedszkole nr 4

95

4

Przedszkole nr 7

44

2

Przedszkole nr 8

92

4

Przedszkole nr 9

43

2

Przedszkole nr 16

123

5

Przedszkole nr 17

46

2

Przedszkole nr 18

45

2

Przedszkole nr 19

50

2

Przedszkole nr 20

123

5

Oddziały przedszkolne przy SP6

75

3

887

38

Razem w przedszkolach publicznych:

Przedszkola niepubliczne
Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”

71

5

Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus

128

7

Niepubliczne Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne
„Jacek i Agatka”

80

2

Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi

85

4

Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe
„Bajlandia”

71

4

Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego

63

5

Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „The Oxford
Kids”

58

3

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne
„Tęczowa Kraina”

27

3

Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”

53

4

Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori

23

1

Razem w przedszkolach niepublicznych:

659

38

Łącznie we wszystkich przedszkolach:

1546

76

10.12.2.

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych Gminy Cieszyn wg etatów na dzień 30.09.2020 r.
Placówka

Przedszkole nr 1

Liczba etatów

Razem

nauczyciele

obsługa +
administracja

6,36

8,00
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Przedszkole nr 2

18,27

8,50

26,77

Przedszkole nr 4

10,71

8,00

18,71

Przedszkole nr 7

6,14

4,25

10,39

Przedszkole nr 8

8,41

8,00

16,41

Przedszkole nr 9

5,00

4,50

9,50

Przedszkole nr 16

12,99

10,25

23,24

Przedszkole nr 17

5,39

5,00

10,39

Przedszkole nr 18

5,41

5,00

10,41

Przedszkole nr 19

6,82

5,25

12,07

Przedszkole nr 20

9,93

10,75

20,68

Szkoła Podstawowa nr 1

44,34

18,50

62,84

Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich

69,21

22,50

91,71

Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka

63,31

21,00

84,31

Szkoła Podstawowa nr 4

27,08

21,80

48,88

Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi

44,96

13,65

58,61

Szkoła Podstawowa nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi

31,58

17,00

48,58

Szkoła Podstawowa nr 7

19,40

8,00

27,40

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

1,00

18,00

19,00

396,31

217,95

614,26

Razem:

10.12.3.

Żłobki

W 2020 roku na terenie Cieszyna 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.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w żłobkach łączna liczba miejsc wynosiła 352, w tym:

•
•

250 miejsc w Żłobkach Miejskich,
102 miejsca w żłobkach niepublicznych.

W przeciągu całego 2020 r. z usług Żłobków Miejskich skorzystało łącznie 257 dzieci. Przeciętna liczba dzieci
zapisanych do Żłobków Miejskich wyniosła 149 dzieci.
Średni miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w Żłobkach Miejskich wynosił ok. 1.550 zł. Opłata stała ustalona
była w wysokości 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1.040 zł. Rodzice zamieszkali na terenie Cieszyna
korzystali z 60% ulgi w opłacie i ponosili miesięcznie 416 zł opłaty stałej za pobyt dziecka. Rodzice posiadający
Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny korzystali z 70% ulgi w opłacie i ponosili miesięcznie 312 zł opłaty stałej za pobyt
dziecka. Poza opłatą stałą rodzice ponosili odpłatność za posiłki w wys. 8 zł za dzień. Pozostałe koszty funkcjonowania
Żłobków Miejskich pokrywane były z budżetu Gminy.
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W 2020 r. Gmina Cieszyn uzyskała dotację z Programu Rządowego „Maluch +” w wysokości 106.800 zł.
Dodatkowo, na podstawie porozumień zawartych z Gminami Dębowiec i Goleszów, dotyczących dofinansowywania
kosztów pobytu dzieci z ich terenu w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, Gmina pozyskała 39.936 zł od Gminy
Dębowiec oraz 53.040 zł od Gminy Goleszów, co dało łączną kwotę 92.976 zł.
W 2020 r. Gmina Cieszyn udzieliła dotacji celowej na dzieci objęte opieką w żłobkach niepublicznych w łącznej
wysokości 223.804 zł.

10.13.

Rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość

Zamek Cieszyn
Konsultacje:

•

w ramach pracy Działu Przedsiębiorczości konsultowano wnioski o dofinansowanie na otwarcie
działalności gospodarczej oraz biznes plany, które są składane do PUP w Cieszynie. Konsultacje
odbywały się zarówno w formie stacjonarnej, jak również online. Z tej formy wsparcia skorzystało
10 osób,

•

Lokalny Punkt Informacji Funduszy Europejskich / Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w 2020 r.
z powodu pandemii prowadził konsultacje głównie w formie online, ale stacjonarnie w Zamku –
w lutym i styczniu - skorzystało z tej formy wsparcia 7 osób,

•

Punkt Obsługi Klienta dwóch projektów: „Wsparcie rozwojowe MŚP” oraz „Dotacje Dla MŚP Na
Usługi Rozwojowe”, których operatorem jest Fundusz Górnośląski – w 2020 roku wszystkie
konsultacje oraz nabór wniosków odbywały się online.

Przedsiębiorczość:


zorganizowano spotkanie jury konkursu „Przywróćmy witrynom oryginalność”;



zorganizowano spotkanie przedsiębiorców i samorządowców. Wydarzeniu towarzyszyło wręczenie
Paszportów Przedsiębiorcy, symbolicznych wyróżnień firmom, które w 2019 roku obchodziły
jubileusze działalności oraz wręczenie nagród w konkursie „Przywróćmy witrynom oryginalność”
(46 uczestników);



zorganizowano spotkanie informacyjne dotyczące zasad i warunków przystąpienia firm i ich
pracowników do Pracowniczych Programów Emerytalnych – PPK (9 uczestników);



w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizowano:
- otwarte wykłady online z cyklu „Praktyczna lekcja przedsiębiorczości” (69 uczestników),
- 4 indywidualne konsultacje biznesowe dla przedsiębiorców, które odbyły się na platformie ZOOM;



zorganizowano 3 edycje „ABC Przedsiębiorczości” ( w tym dwie stacjonarne i jedna online) –
60 uczestników, z czego własne firmy założyły 23 osoby;



uruchomiono kanał na FB – Przedsiębiorczy Cieszyn, na którym publikowano informacje dotyczące
narzędzi i programów pomocowych dla firm oferowanych przez miasto i jednostki miejskie,
województwo oraz państwo. Na stronie zamieszczano również zaproszenia do udziału w spotkaniach,
webinariach i szkoleniach online organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP), Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach,
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości itp., a także informacje o działaniach samopomocowych
i rozmaitych akcjach lokalnej społeczności;



przy współpracy z Pracownią Projektowania Graficznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
uruchomiono pilotażowy program edukacyjny, którego celem było wsparcie lokalnych firm
w zakresie projektowania witryn w sklepach, punktach usługowych i gastronomicznych. W programie
wzięło udział 5 punktów zlokalizowanych w śródmieściu miasta;
w ramach umowy z Fundacją AIP prowadzono w Zamku Cieszyn biuro coworkingowe oraz
konsultacje dla osób planujących rozpocząć swoją działalność gospodarczą. Z tej formy wsparcia
oraz z biura coworkingowego w Zamku skorzystało łącznie 10 osób;
Zamek Cieszyn był partnerem dwóch organizowanych przez INSTYTUT AD REM spotkań
przedsiębiorców i samorządowców, których celem była integracja osób mających wpływ na rozwój
regionu.




Urząd Miejski
1 grudnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim utworzono stanowisko odpowiedzialne za rozwój gospodarczy oraz kontakty
z branżą gospodarczą. Przygotowano stanowisko pracy i opracowano plan pracy. Zajmowano się m.in.:
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•

tworzeniem bazy przedsiębiorców,

•

diagnozą gospodarki lokalnej,

•

analizą i inicjowaniem możliwości współpracy i przystąpienia do Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej,

•

opracowaniem systemu promocji inwestycyjnej – uaktualnienie „Przewodnika Inwestora”.
Czynności administracyjne związane z działalnością gospodarczą i zezwoleniami na sprzedaż alkoholu
Rodzaj sprawy

Liczba załatwionych
spraw

Działalność gospodarcza
Złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej łącznie:
w tym :

1014

zakończenie działalności

70

założenie działalności

90

zmiany w wpisie działalności

585

zmiany z zakończeniem działalności

9

zmiany z zawieszeniem działalności

160

zmiany z wznowieniem działalności

100
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

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

63
40
23

Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż alkoholu

36

Wielkość wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu

1.010.001,68 zł

Ważne licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką

61

Udzielenie licencji

6

Zmiany licencji

8

Wyznaczenie miejsc do handlu

8

10.14.

Bezpieczeństwo publiczne

W 2020 roku Straż Miejska w Cieszynie wykonywała zadania z zakresu ochrony porządku publicznego na terenie
miasta, pracując w trybie ciągłym (całą dobę, siedem dni w tygodniu). Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. wynosił
31 osób (34 etaty), t.j. o 4 mniej w porównaniu z zatrudnieniem na dzień 31.12.2019 r.
Działania podejmowane przez Straż Miejską w 2020 r.
Zdarzenie, czynności

Liczba zdarzeń

Partole
Patrole ogółem

1 091

w tym patrole piesze

233

w tym patrole zmotoryzowane

858

w tym patrole wspólne z Policją

10

w tym patrole wspólne z Miejską Policją Czeskiego Cieszyna

0

Interwencje
Interwencje ogółem

9 730

Ujawnione wykroczenia

2 742

Ujawnione przestępstwa

8

Niewłaściwe zachowania nieletnich

20
Czynności związane z kontrolą ruchu drogowego

Założenia blokad na pojazdy

715
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Interwencje wobec nietrzeźwych
Dowóz do „izby wytrzeźwień”

98

Dowóz do policyjnej izby zatrzymań

10

Dowóz do miejsca zamieszkania

1
Działanie w przypadku zagrożeń

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego

31

Wezwanie Straży Pożarnej

30

Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy, itp.

58

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

396

Kontrole
Kontrole terenów otwartych i terenów zabudowanych ogółem

325

w tym kontrole sanitarno-porządkowe

5

Kontrole spalania w piecach grzewczych

78
Interwencje w sprawach socjalnych

Kontrole miejsc przebywania bezdomnych i interwencje w sprawach bezdomnych

494

w tym udzielenie pomocy doraźnej

137

w tym interwencje w sprawach wybryków

117

w tym interwencje w prawach spożywania alkoholu w miejscu publicznym

121

w tym interwencje porządkowe

37
Interwencje w sprawach zwierząt

Interwencje w sprawie bezpańskich psów

154

Interwencje w sprawie padniętych zwierząt

224

Interwencję w sprawie rannych lub chorych zwierząt

193

Przekazanie zwierząt lekarzowi weterynarii

77

Kontrole spalania w piecach grzewczych
w latach 2018-2020

138
78

61
2018

2019

2020

W 2020 roku Straż Miejska w Cieszynie przeprowadziła 78 udokumentowanych kontroli instalacji grzewczych.
W wyniku kontroli w 9 przypadkach ujawniono nieprawidłowości, które zakończyły się: 7 mandatami karnymi,
2 sprawy zostały skierowane do Sądu Rejonowego z wnioskiem o ukaranie.
Monitoring wizyjny miasta:


liczy 31 punktów (19 kamer obrotowych oraz 12 nieruchomych).



Straż Miejska zabezpieczyła 57 nagrań dla potrzeb Policji lub innych podmiotów.
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Sankcje karne zastosowane przez Straż Miejską
Rodzaj sankcji lub działania

Liczba

Skutki postępowania w sprawach ujawnionych wykroczeń
Pouczenia

1.366

Mandaty karne

930

Skierowanie wniosków o ukaranie do Sądu – Wydział Karny

226

Skierowanie wniosków o ukaranie do Sądu – Wydział Rodzinny i Nieletnich

7

Sankcje karne zastosowane przez Straż
Miejską w latach 2018-2020:
Pouczenia
Mandaty karne
Skierowanie wniosków o ukaranie do Sądu
2109
1758
1366
956
215

233

212

2018

10.15.

930

822

2019

2020

Zarządzanie kryzysowe

Lp

Rodzaj działań

2018

2019

2020

1.

Przekazane informacje o awariach: ciepłowniczych,
wodociągowych, gazowych, elektrycznych, komunikatach
meteorologicznych, inne

190

84

165

2.

Ogłoszenie stanu ostrzegawczego i alarmowego na rzekach

1

1

4

3.

Zanieczyszczenia powietrza

Poziom II

1

11

7

Poziom III

3

2

0

4.

Ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony
cywilnej, obronne

2

3

3

5.

Kontrola

4

2

1

525

372

207

14

40

10

Z zakresu obrony
cywilnej
Hydrantów

Zarejestrowanych zawiadomień o zgromadzeniach

10.16.

Zasoby ludzkie w jednostkach organizacyjnych Gminy Cieszyn

Zatrudnienie w miejskich jednostkach organizacyjnych w osobach wg stanu na dzień 31 grudnia
Jednostka

Zatrudnienie na 31 grudnia
2016

2017

2018

2019

2020

Szkoły Podstawowe

316

502

484

492

473

Gimnazja

171

-

-

-

-

Przedszkola

196

208

205

208

205

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

19

19

21

20

21
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Zatrudnienie na 31 grudnia

Jednostka

2016

2017

2018

2019

2020

Centrum Usług Wspólnych

11

14

12

12

12

Żłobki Miejskie

51

57

59

61

56

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

61

66

59

57

58

Dom Spokojnej Starości

41

44

40

38

42

Urząd Miejski

161

165

168

160

157

Straż Miejska

29

29

35

30

31

Miejski Zarząd Dróg

104

108

103

99

102

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

17

18

17

16

16

Teatr

12

12

12

12

9

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”

3

3

3

3

3

Zamek Cieszyn

21

22

21

20

21

Biblioteka Miejska

25

24

25

25

24

Książnica Cieszyńska

16

16

16

16

17

1.254

1.307

1.280

1.269

1.247

Razem

11. Załączniki
11.1 Zestawienie szczegółowe uchwał Rady Miejskiej Cieszyna realizowanych w 2020 roku
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Załącznik Nr 1 do Raportu o stanie Gminy Cieszyn

11.1. Zestawienie uchwał Rady Miejskiej Cieszyna realizowanych w 2020 roku
L.p.

NUMER
I DATA UCHWAŁY

TYTUŁ UCHWAŁY

REALIZUJĄCY
ZGODNIE Z
ZARZĄDZENIEM
BURMISTRZA MIASTA

KRÓTKI OPIS DZIAŁAŃ

1)

XVI/171/20
z dnia 27.02.2020 r.

w sprawie wystąpienia z apelem do
Prezesa Rady Ministrów o podjęcie
kompleksowych działań
rekompensujących samorządom
znaczne ubytki dochodów z tytułu
m.in. obniżenia stawek podatku PIT

Biuro Rady Miejskiej

Uchwałę przesłano do Prezesa Rady Ministrów,
Marszałka Województwa Śląskiego, wszystkich
organów stanowiących gmin i powiatów
Województwa Śląskiego oraz posłów i senatorów
z terenu Województwa Śląskiego.

2)

XXI/255/20
z dnia 24.09.2020 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska
w związku z informacją o planowanym
zamknięciu Browaru Zamkowego
Cieszyn w Cieszynie

Biuro Rady Miejskiej

Uchwałę przesłano do Władz Grupy Żywiec.

3)

XXIII/275/20
z dnia 26.11.2020 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska
w odniesieniu do sytuacji w Republice
Białorusi po wyborach prezydenckich z
dnia 9 sierpnia 2020 roku.

Biuro Rady Miejskiej

Uchwała została zamieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta Cieszyna.

4)

XXIII/277/20
z dnia 26.11.2020 r.

w sprawie apelu o przyjęcie budżetu
Unii Europejskiej na lata 2021-2027
oraz Funduszu Odbudowy

Biuro Rady Miejskiej

Uchwałę przesłano do Prezesa Rady Ministrów.

5)

XXIV/282/20
z dnia 17.12.2020 r.

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

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami

Zawarto umowę dzierżawy

6)

XII/128/19 r.
z dnia 30.10.2019 r.
zmieniona uchwałą:
XXIII/267/20
z dnia 26.11.2020 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 w bieżącej realizacji.

7)

XVIII/200/20
z dnia 28.05.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie aportem lokali
mieszkalnych

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami

Lokale mieszkalne zostały wniesione aportem do
Zakład Budynków Miejskich Sp. z o. o.
w Cieszynie sp. z o.o.

8)

XVI/181/20
z dnia 22.04.2020 r.

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

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami

Zawarto umowę dzierżawy

9)

XVI/170/20
z dnia 27.02.2020 r.

w sprawie uzgodnienia prac
wykonywanych w roku 2020 na
potrzeby ochrony przyrody,
polegających na zabiegach
pielęgnacyjnych drzewa – pomnika
przyrody

Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew –
pomników przyrody – szczegółowe informacje
przedstawiono w rozdziale 10.6.2. Raportu.

10)

XVII/183/20
z dnia 22.04.2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej
przez właściciela nieruchomości

Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r., poz. 3474.
Uchwała weszła w życie 14 maja 2020 r. i podlega
bieżącej realizacji.

11)

XVIII/198/20
z dnia 28.05.2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki
takiej opłaty

Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z dnia 5 czerwca 2020 r., poz. 4497.
Uchwała weszła w życie 1 lipca 2020 r. i podlegała
bieżącej realizacji.

12)

XIX/214/20
z dnia 25.06.2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr
XII/85/15/Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji
celowych na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej,
realizowanych na terenie Gminy
Cieszyn

Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z dnia 6 lipca 2020 r., poz. 5348.
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L.p.

NUMER
I DATA UCHWAŁY

TYTUŁ UCHWAŁY

13)

X/66/15
w sprawie przyjęcia Planu gospodarki
z dnia 28.05.2015 r. niskoemisyjnej Cieszyna
zmieniona uchwałami:
- XLV/470/18
z 24.05. 2018 r.
- XVI/168/20
z 27.02.2020 r.

REALIZUJĄCY
ZGODNIE Z
ZARZĄDZENIEM
BURMISTRZA MIASTA

KRÓTKI OPIS DZIAŁAŃ

Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji
uchwały zawarto w rozdziale 6.6.1. Raportu.

14)

XVI/169/20
z dnia 27.02.2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Cieszyn w 2020 roku

Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Uchwała opublikowana – Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z dnia 4 marca 2020 r., poz. 1856; szczegółowe
informacje dotyczące realizacji uchwały zawarto
w rozdziale 6.6.3. Raportu.

15)

XVII/190/20
z dnia 20.04.2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu

Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Dofinansowano zakup aparatury diagnostycznej
oraz zestawu testów do wykrywania koronawirusa
SARS-CoV-2 dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie

16)

XIX/213/20
z dnia 25.06.2020 r.

w sprawie uchwalenia Strategii
Elektromobilności Miasta Cieszyna
w latach 2020-2030

Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji
uchwały zawarto w rozdziale 6.6.5. Raportu.

17)

XX/236/20
z dnia 27.08.2020 r.

w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowych na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej,
realizowanych na terenie Gminy
Cieszyn

Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z dnia 3 września 2020 r., poz. 6393.
Uchwała weszła w życie 10 września 2020 r.
i podlega bieżącej realizacji.

18)

XVIII/199/20
z dnia 28.05.2020 r.
zmieniona uchwałą:
XX/237/20
z 27.08.2020 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku
nieruchomości niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne

Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Uchwała w bieżącej realizacji.

19)

XXII/260/20
z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie uzgodnienia prac
wykonywanych w latach 2020-2021 na
potrzeby ochrony przyrody,
polegających na zabiegach
pielęgnacyjnych drzew – pomników
przyrody

Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

Wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew –
pomników przyrody.

20)

XVII/179/20
z dnia 22.04.2020 r.

w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Cieszyna

wszystkie
wydziały
i jednostki miejskie

W ramach uchwały przeprowadzono konsultacje
społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu
uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/
370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26
października 2017 roku 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

21)

XVII/180/20
z dnia 22.04.2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania projektów
aktów prawa miejscowego z radami
działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

wszystkie
wydziały
i jednostki miejskie

W ramach uchwały przeprowadzono konsultacje
z radami działalności pożytku publicznego
i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektu
uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/
370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26
października 2017 roku 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

22)

III/18/10
z dnia 21.12.2010 r.

w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadania własnego Gminy
Cieszyn w zakresie tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi
sportu

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji

W ramach uchwały realizowano rozliczenia dotacji
udzielonych klubom sportowym na 2019 rok
z zakresu kultury fizycznej – realizacja programów
szkolenia sportowego prowadzonego przez
cieszyńskie kluby sportowe
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L.p.

NUMER
I DATA UCHWAŁY

23)

XXXVIII/370/17
z dnia 26.10.2017 r.
Zmiana: IV/34/19
z dnia 31.01.2019 r.

24)

TYTUŁ UCHWAŁY

REALIZUJĄCY
ZGODNIE Z
ZARZĄDZENIEM
BURMISTRZA MIASTA

KRÓTKI OPIS DZIAŁAŃ

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

Wydział Sportu

Realizacja procedur związanych z przyznawaniem
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla
zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów,
drużyn i działaczy sportowych. Uchwała zmieniana
była przez Radę Miejską Cieszyna w drodze
Uchwały nr XXIV/279/20 Rady Miejskiej
Cieszyna z dnia 17 grudnia 2020 roku.
Wprowadzone zmiany weszły w życie od
2021 roku

XLVI/481/14 z dnia
28.08.2014 r.
zmieniona uchwałą:
XXXVIII/371/17
z 26.10.2017 r.

w sprawie przyjęcia Programu
Wspierania Rozwoju Sportu na lata
2014 – 2020

Wydział Sportu

Organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży
w ramach Igrzyska dzieci i młodzieży szkolnej,
organizacja wydarzeń sportowo – rekreacyjnych,
wspieranie organizacyjne i finansowe organizacji
pozarządowych w działaniach na rzecz aktywności
ruchowej, prowadzenie strony internetowej
sport.cieszyn.pl, organizacja zajęć dla seniorów
(realizacja programu została szczegółowo opisana
w materiale do Raportu o stanie Gminy
przygotowanym przez Wydział Sportu)

25)

XLIV/461/18
z dnia 26.04.2018 r.
Zmiana: XIII/140/19
z dnia 28.11.2019 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

Wydział Sportu

Pobieranie opłat za korzystanie z obiektu Hali
Widowiskowo – Sportowej im. Cieszyńskich
Olimpijczyków, Kortów tenisowych, Kąpieliska
Miejskiego, Boiska Wielofunkcyjnego w
Marklowicach. Uchwała zmieniana była przez
Radę Miejską Cieszyna w drodze Uchwały nr XV/
160/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 stycznia
2020 roku

26)

XLVIII/513/18
z dnia 27.09.2018 r.

w sprawie Uchwalenia Polityki
Senioralnej Gminy Cieszyn na lata
2018-2022

27)

XII/125/19
z dnia 30.10.2020 r.

w sprawie uchwalenia Programu
współpracy gminy Cieszyn z
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami działającymi w zakresie
pożytku publicznego na rok 2020

28)

XIII/133/19
z dnia 28.11.2019 r.

w sprawie ustalenia zasad i warunków
sytuowania na terenie Cieszyna
obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabarytów,
standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane

29)

XXIX/302/13
z dnia 28.02.2013 r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania
Wydział Strategii i Rozwoju - przyznanie dotacji na remonty obiektów
dotacji na prace konserwatorskie,
Miasta
zabytkowych – w sumie 100 000zł dla
restauratorskie i roboty budowlane przy
Od 01.11.2020 r.
3 podmiotów
zabytkach wpisanych do rejestru
Samodzielne stanowisko ds.
zabytków, znajdujących się na terenie
architektury miejskiej,
miasta Cieszyna
zabytków i ochrony
krajobrazu

30)

XVII/499/18 z dnia
30.08.2018 r.
zmieniona uchwałą:
XX/234/20
z 27.08.2020 r.

w sprawie regulaminu określającego
wysokości stawek dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli

Centrum Usług Wspólnych
Jednostki oświatowe

Na podstawie w/w uchwały są naliczane dodatki do
wynagrodzeń nauczycieli.
Zmiana uchwały weszła w życie 1.10.2020 r.

31)

XIX/212/20
z dnia 25.06.2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Cieszyn,
w roku szkolnym 2020/2021

Centrum Usług Wspólnych

Zwrot kosztów przejazdu dzieci i uczniów
niepełnosprawnych do jednostek oświatowych
realizowany jest w całym roku szkolnym
2020/2021.

Samodzielne stanowisko ds. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji
organizacji pozarządowych, uchwały zawarto w rozdziale 6.7.6. Raportu.
osób starszych
i niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Programu współpracy gminy Cieszyn
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
działającymi w zakresie pożytku publicznego na
rok 2020 – realizacja działań zawartych
w programie; zrealizowano następujące działania:
zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na
realizację zadań publicznych w roku 2020,
rozstrzygnięto przedmiotowe konkursy,
realizowane są umowy o realizację zadań
publicznych pomiędzy gminą Cieszyn
a organizacjami pozarządowymi, które otrzymały
dotacje.

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta
Od 01.11.2020 r.
Samodzielne stanowisko ds.
architektury miejskiej,
zabytków i ochrony
krajobrazu

- wykonanie fotoinwentaryzacji i inwentaryzacji
tablic i urządzeń reklamowych znajdujących się na
terenie gminy
- opracowanie systemu geoinformatycznego w celu
wdrażania uchwały i egzekwowania zapisów
- działania informacyjne i doradcze

Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2020 rok
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32)

XV/152/20
z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Cieszyn,
w roku szkolnym 2019/2020

Centrum Usług Wspólnych

Zwrot kosztów przejazdu dzieci i uczniów
niepełnosprawnych do jednostek oświatowych na
podstawie uchwały realizowany był do 31 sierpnia
2020.

33)

XIII/139/19
z dnia 28.11.2019 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 Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Cieszynie

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe

Nowe stawki obowiązywały od 1 stycznia 2020 r.

34)

XIII/138/19
z dnia 28.11.2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości cen
i opłat za usługi komun. o charakterze
użyteczności publicznej oraz za
korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej na basenie
krytym przy Szkole Podstawowej nr 4
w Cieszynie

Szkoła Podstawowa Nr 4

Nowe stawki obowiązywały od 1 stycznia 2020 r.

35)

III/13/18
z dnia 20.12.2018 r.

w sprawie określenia regulaminu
otwartego konkursu ofert dla
niepublicznych przedszkoli, oddziałów,
innych form wychowania
przedszkolnego

niepubliczne jednostki
oświatowe

Uchwała w bieżącej realizacji.

36)

III/12/18
z dnia 20.12.2018 r.

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

szkoły podstawowe

Uchwała w bieżącej realizacji.

37)

XLVII/498/18
z dnia 30.08.2018 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli
ze specjalnego funduszu nagród

Jednostki oświatowe

Uchwała w bieżącej realizacji.

38)

XVL/475/18
z dnia 24.05.2018 r.

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

Publiczne przedszkola

Uchwała w bieżącej realizacji.

39)

XVL/474/18
z dnia 24.05.2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godz. zajęć
dydaktycznych, wychowawczych,
i opiekuńczych dla niektórych
nauczycieli pracuj. w szkołach
i przedszkolach

Publiczne przedszkola i
szkoły

Uchwała w bieżącej realizacji.

40)

XVL/473/18
z dnia 24.05.2018 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania
obniżek obowiązkowego wymiaru
godzin dydaktycznych dla nauczycieli,
którym powierzono kierownicze
stanowisko

Publiczne przedszkola i
szkoły

Uchwała w bieżącej realizacji.

41)

XLI/409/18
z dnia 25.01.2018 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli

niepubliczne przedszkola/
inne formy wychowania
przedszkolnego

Uchwała w bieżącej realizacji.

42)

VIII/63/07
z dnia 26.04.2007 r.
zmieniona uchwałą:
XXVIII/273/16
z dnia 29.12.2016 r.

w sprawie określenia rodzajów
świadczeń przyznawanych
nauczycielom w ramach pomocy
zdrowotnej

Centrum Usług Wspólnych

Uchwała w bieżącej realizacji.

w sprawie regulaminu udzielania
uczniom zam. na terenie gminy
Cieszyn pomocy mat.

Centrum Usług Wspólnych

Uchwała w bieżącej realizacji.

Jednostki oświatowe

Uchwała w bieżącej realizacji.

43)

44)

XXXV/354/05
z dnia 31.03.2005 r.
Zmieniona uchwałą:
XXVII/261/16
z 24.11.2016 r.
XXXVII/389/13
z dnia 28.11.2013 r.
zmieniona uchwałą:
IV/11/14
z dnia 18.12.2014 r.

TYTUŁ UCHWAŁY

w sprawie uchwalenia regulaminów
korzystania z sal gimnastycznych,
boisk i pływalni, przy placówkach
oświatowych prowadzonych przez
Gminę Cieszyn
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45)

XIV/139/11
z dnia 24.11.2011 r.

w sprawie powierzenia Gminie Ustroń
organizacji nauki religii Kościoła
Zielonoświątkowego

Centrum Usług Wspólnych, Uchwała w bieżącej realizacji.
Urząd Miasta Ustroń

46)

XXXVIII/410/09
z dnia 29.10.2009 r.

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

Centrum Usług Wspólnych, Uchwała w bieżącej realizacji.
Urząd Miasta Bielsko-Biała

47)

XXXVI/383/09
z dnia 27.08.2009 r.
Zmieniona uchwałą:
XXXXIX/429/09
z 26.11.2009 r.

w sprawie przejęcia od Gmin Powiatu
Cieszyńskiego organizacji nauki
religii w pozaszkolnych punktach
katechetycznych

Centrum Usług Wspólnych, Uchwała w bieżącej realizacji.
Wydział Finansowy

48)

XV/158/20
z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Uchwała w bieżącej realizacji.

49)

XV/156/20
z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie przystąpienia Gminy
Cieszyn do realizacji programu
„Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
realizowanego ze środków funduszu
solidarnościowego

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Finansowanie wynagrodzenia asystenta osobistego
dorosłej osoby niepełnosprawnej oraz pokrycie
kosztów podróży z osobą niepełnosprawną

50)

XV/155/20
z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej
dla Powiatu Cieszyńskiego na
realizację zadania: „Prowadzenie
Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla
Osób Dotkniętych Przemocą w
Rodzinie w latach 2019 - 2020”
w 2020 roku

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

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

51)

XV/154/20
z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w postaci dotacji celowej
dla Miasta Bielsko – Biała na
dofinansowanie działalności Ośrodka
Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Uchwała w bieżącej realizacji.

52)

XII/125/19
z dnia 30.10.2019 r.

w sprawie uchwalenia programu
współpracy gminy Cieszyn z
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami działającymi w zakresie
pożytku publicznego na rok 2020

MOPS, samodzielne
stanowisko ds. organizacji
pozarządowych, osób
starszych i
niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji
uchwały zawarto w rozdziale 6.7.9 Raportu.

53)

XII/124/19
z dnia 30.10.2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii Miasta Cieszyna na rok
2020

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji
uchwały zawarto w rozdziale 6.7.3 Raportu.

54)

Nr X/99/19
z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Uchwała w bieżącej realizacji.

55)

VIII/72/19
z dnia 30.05.2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku
o wypłatę dodatku energetycznego

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Uchwała w bieżącej realizacji.

56)

VI/58/19
z dnia 28.03.2019 r

w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny Miasta
Cieszyna na lata 2019 – 2021

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Działania wspierające rodziny z dziećmi, w tym
rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo wychowawczych

57)

V/47/19 19
z dnia 27.02.2019 r.

w sprawie podwyższenia kryteriów
dochodowych uprawniających do
zasiłku celowego na zakup posiłku lub
żywności dla osób i rodzin objętych
wieloletnim rządowym
programem ,,Posiłek w szkole
i w domu’’ na lata 2019-2023

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Uchwała w bieżącej realizacji.
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58)

V/46/19
z dnia 27.02.2019 r.

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

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Przyznawanie w drodze decyzji beneficjentom,
których dochód nie przekracza 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.

59)

XLIV/449/18
z dnia 26.04.2018 r.,
zmieniona uchwałą:
XV/157/20 z
30.01.2020 r.

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

Uchwała w bieżącej realizacji.

60)

XXXII/304/17
z dnia 30.03.2017 r.

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

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

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

61)

XXIX/289/17
z dnia 26.01.2017 r.

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

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

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

62)

XXIV/228/16
z dnia 25.08.2016 r.

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

63)

XLII/444/14
z dnia 24.04.2014 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Cieszyna na lata
2014-2020

64)

XXXVIII/408/13
z dnia 19.12.2013 r.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Określenie ogólnych celów i działań w zakresie
Społecznej, Zakład
rozwiązywania problemów społecznych
Budynków Miejskich Sp. z
o. o., Straż Miejska, Zamek
Cieszyn, Biblioteka Miejska,
Dom Spokojnej Starości,
Centrum Usług Wspólnych,
Żłobki Miejskie, Cieszyński
Ośrodek Kultury „Dom
Narodowy”, Książnica
Cieszyńska, Wydział Sportu,
Schronisko Młodzieżowe,
Wydział Kultury, Gminna
Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
Zespół Interdyscyplinarny
do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
przedszkola i szkoły
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
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65)

XVII/179/12
z dnia 23.02.2012 r.

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

Sekretarz Miasta Cieszyna

Określenie wysokości wynagrodzenia dziennego
opiekuna, ustalenie wysokości opłat za pobyt
dziecka u dziennego opiekuna oraz zasad jego
częściowego lub całkowitego zwolnienia z jej
ponoszenia

66)

VII/54/11
z dnia 14.04.2011 r.
zmieniona uchwałą:
XV/126/15
z 29.10.2015 r.

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

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Uchwała w bieżącej realizacji.

67)

V/29/11
z dnia 27.01.2011 r.

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

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Uchwała w bieżącej realizacji.

68)

XLIV/431/05
z dnia 24.11.2005 r.

w sprawie określenia wysokości,
szczegółowych warunków i trybu
przyznawania i zwrotu zasiłku
celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Uchwała w bieżącej realizacji.

69)

XLV/466/05
z dnia 29.12.2005 r.

w sprawie ustalenia sposobu
sprawienia pogrzebu przez Gminę

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Uchwała w bieżącej realizacji.

70)

XXVII/257/04
z dnia 26.08.2004 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków
poniesionych na zasiłki celowe, zasiłki
okresowe i pomoc rzeczową

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Uchwała w bieżącej realizacji.

71)

XXV/241/04
z dnia 1.07.2004 r.
zmieniona uchwałą:
XVII/184/20
z 22.04.2020 r.

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

Miejski Zarząd Dróg

Uchwała w bieżącej realizacji.

72)

XVII/185/20
z dnia 22.04.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia
nr 0050.133.2020 Burmistrza Miasta
Cieszyna z dnia 16 marca 2020r.,
zarządzenia nr 0050.150.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23
marca 2020 r. oraz zarządzenie nr
0050.176.2020 Burmistrza Miasta
Cieszyna z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Miejski Zarząd Dróg

Wprowadzenie następujących zmian:
czasowe odstąpienie od poboru opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych na terenach
miejskich poza drogami publicznymi, określonych
w uchwale Nr XLIV/459/18 Rady Miejskiej
Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
ustalenia stawek opłat postojowych na terenach
miejskich poza drogami publicznymi oraz zasad
postoju, związanego ze stanem zagrożenia
epidemicznego, oraz ze stanem epidemii.

73)

XVII/196/20
z dnia 22.04.2020 r.

w sprawie odstąpienia od dochodzenia
należności z tytułu opłat
rezerwacyjnych na targowiskach
miejskich w Cieszynie

Miejski Zarząd Dróg

Odstąpienie na wniosek podmiotu, którego
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID – 19.
Udzielenie pomocy publicznej mającej na celu
zaradzeniu poważnym zaburzeniom w gospodarce
państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie
z pkt. 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej.

74)

XVII/186/20
z dnia 22.04.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia
nr 0050.134.2020 Burmistrza Miasta
Cieszyna z dnia 16 marca 2020 r.,
zarządzenia nr 0050.149.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23
marca 2020 r. oraz zarządzenia nr
0050.177.2020 Burmistrza Miasta
Cieszyna z dnia
14 kwietnia 2020 r.

Miejski Zarząd Dróg

Wprowadzenie następujących zmian:
czasowe odstąpienie od poboru opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych
w strefach płatnego parkowania, określonych
w uchwale Nr XXVIII/279/16 Rady Miejskiej
Cieszyna z dnia 29 grudnia 2016 r. 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, związanego ze stanem
zagrożenia epidemicznego, oraz ze stanem
epidemii.

75)

XVIII/201/20
z dnia 28.05.2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu
targowisk miejskich i Miejskich Hal
Targowych w Cieszynie

Miejski Zarząd Dróg

Wprowadzono nowy Regulamin targowisk
miejskich i Miejskich Hal Targowych
w Cieszynie.

Raport o stanie Gminy Cieszyn za 2020 rok

KRÓTKI OPIS DZIAŁAŃ

strona 77

L.p.

NUMER
I DATA UCHWAŁY

TYTUŁ UCHWAŁY

REALIZUJĄCY
ZGODNIE Z
ZARZĄDZENIEM
BURMISTRZA MIASTA

KRÓTKI OPIS DZIAŁAŃ

76)

XVIII/202/20
z dnia 28.05.2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu
sektora C targowiska rolno spożywczego w Cieszynie „Mój
Rynek”

Miejski Zarząd Dróg

Wprowadzono Regulamin sektora C targowiska
rolno – spożywczego w Cieszynie „Mój Rynek”
położonego przy ul. Stawowej 14 (ograniczonego
ulicami Stawową oraz św. Jana Sarkandra)
w Cieszynie.

77)

XLIV/457/18
z dnia 26.04.2018 r.
zmieniona uchwałą:
XVIII/203/20
z 28.05.2020 r.

w sprawie opłat rezerwacyjnych na
targowiskach miejskich w Cieszynie

Miejski Zarząd Dróg

W wyniku wprowadzenia zmiany uchwały w 2020
r. uległa obniżenie o 50 % opłata rezerwacyjna
w miesiącach styczeń, luty, marzec, oraz o 70 % do
dnia 31 lipca 2020 roku.

78)

XVIII/204/20
z dnia 28.05.2020 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, wysokości opłaty za
postój pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w tych strefach,
wysokości opłaty dodatkowej i sposobu
poboru tych opłat.

Miejski Zarząd Dróg

Wprowadzono strefę płatnego parkowania na
drogach publicznych miasta Cieszyna, obejmującą
obszar charakteryzujący się znacznym deficytem
miejsc postojowych, w którym pobierane będą
opłaty za niestrzeżony postój pojazdów
samochodowych. Pobieranie opłaty za postój od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
17.00. Ustalono nowe stawki opłaty za postój
pojazdów samochodowych w strefie SPP.

79)

XVIII/205/20
z dnia 28.05.2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty
za postój pojazdów samochodowych na
terenach miejskich poza drogami
publicznymi

Miejski Zarząd Dróg

Wprowadzono nowe stawki za płatny postój
pojazdów samochodowych na terenach miejskich
poza drogami publicznymi w dni robocze w
godzinach od 8.00 do 17.00 załącznik nr 1 pkt 1-5
oraz w środy i soboty w godzinach
od 6.00 do 14.00 załącznik nr 1 pkt 6-7.

80)

XVIII/206/20
z dnia 28.05.2020 r.

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

Miejski Zarząd Dróg

Uchwała w bieżącej realizacji do 13 września 2020
r., kiedy to weszła w życie uchwała XX/241/20
z dnia 27.08.2020 w sprawie ustalenia cen i opłat
za usługi plakatowania oraz zasad korzystania
z tablic, słupów ogłoszeniowych oraz wiat
przystankowych na terenie miasta Cieszyna.

81)

XIX/215/20
z dnia 25.06.2020 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie
Miasta Cieszyna opłaty targowej,
określenia wysokości dziennych
stawek opłaty targowej, zasad jej
ustalania i poboru.

Miejski Zarząd Dróg

Uchwała była realizowana w okresie od 1.08.2020
do 1.10.2020 r., kiedy weszła w życie uchwała nr
XX/239/20 z dnia 27.08.2020 r. w sprawie opłat
rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w
Cieszynie.

82)

XIX/217/20
z dnia 25.06.2020 r.

w sprawie opłat rezerwacyjnych na
targowiskach miejskich w Cieszynie

Miejski Zarząd Dróg

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi płatności
końcowej związanymi z zadaniem inwestycyjnym
pod nazwą Przebudowa sektora C targowiska
rolno-spożywczego w Cieszynie, koszt wynajmu
powierzchni handlowej targowiska przez rolników
powinien być obniżony o co najmniej 25 % do
kosztu wynajmu przez inne podmioty, co zostało
uwzględnione w zapisach przedmiotowej uchwały.

83)

XIX/229/20
z dnia 25.06.2020 r.

w sprawie wniesienia skargi na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Śląskiego znak NPII.4131.1.510.2020

Miejski Zarząd Dróg

Wniesiona została skargę na rozstrzygnięcie do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

84)

XIX/230/20
z dnia 25.06.2020 r.

w sprawie wniesienia skargi na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Śląskiego znak NPII.4131.1.512.2020

Miejski Zarząd Dróg

Wniesiona została skargę na rozstrzygnięcie do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

85)

XX/239/20
z dnia 27.08.2020 r.

w sprawie opłat rezerwacyjnych na
targowiskach miejskich w Cieszynie

Miejski Zarząd Dróg

Uchwała w bieżącej realizacji od 1.10.2020 r.

86)

XX/240/20
z dnia 27.08.2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za
postój pojazdów samochodowych poza
strefą płatnego parkowania

Miejski Zarząd Dróg

Uchwała w bieżącej realizacji.

87)

XX/241/20
z dnia 27.08.2020 r.

w sprawie ustalenia cen i opłat za
usługi plakatowania oraz zasad
korzystania z tablic, słupów
ogłoszeniowych oraz wiat
przystankowych na terenie miasta
Cieszyna

Miejski Zarząd Dróg

Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z dnia 3 września 2020 r., poz. 6398.
Uchwała weszła w życie 17 września 2020 r.
i podlega bieżącej realizacji.

Uchwała utraciła moc w związku z wejściem w
życie w dniu1.08.2020r. uchwały nr XIX/217/20
z dnia 25.06.2020 r. w sprawie opłat
rezerwacyjnych na targowiskach miejskich
w Cieszynie.
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88)

XXIII/269/20
z dnia 26.11.2020 r.

w sprawie opłat rezerwacyjnych na
targowiskach miejskich w Cieszynie

Miejski Zarząd Dróg

W związku ze stanem epidemii obowiązującym na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej, niosącym za sobą
szereg skutków, na które należy reagować w celu
przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom,
wychodząc również naprzeciw inicjatywie osób
handlujących na terenie targowiska
przemysłowego przy ul. Katowickiej, dokonano
możliwość prowadzenia handlu artykułami
przemysłowymi na terenie targowiska rolno –
spożywczego przy ul. Stawowej w zakresie
sektora A i B.

89)

XIX/173/16
z dnia 25.02.2016 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Cieszyn” na lata 20162020

Komendant Straży Miejskiej Informacja na temat realizacji Planu znajduje się
w rozdz.6.10.1.

90)

XI/111/19
z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie określenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Cieszyn

Zakład Budynków Miejskich Uchwała w bieżącej realizacji.
w Cieszynie
Sp. z o.o.

91)

XXVII/255/16
z dnia 24.11.2016 r.,
zmieniona uchwałą:
XI/112/19
z 26.09.2019 r.

w sprawie programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy
Cieszyn

Zakład Budynków Miejskich Informacja na temat realizacji Planu znajduje się
w Cieszynie
w rozdz. 6.4.
Sp. z o.o.

92)

XLII/444/14
z dnia 24.04.2014 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Cieszyna na lata
2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Informacja na temat realizacji Planu znajduje się
Społecznej, Zakład
w rozdz. 6.7.3.
Budynków Miejskich Sp. z
o. o., Straż Miejska, Zamek
Cieszyn, Biblioteka Miejska,
Dom Spokojnej Starości,
Centrum Usług Wspólnych,
Żłobki Miejskie, Cieszyński
Ośrodek Kultury „Dom
Narodowy”, Książnica
Cieszyńska, Wydział Sportu,
Schronisko Młodzieżowe,
Wydział Kultury, Gminna
Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
Zespół Interdyscyplinarny
do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
przedszkola i szkoły

93)

XVII/170/03
z dnia 11.12.2003 r.
zmieniona uchwałą:
XI/113/19
z 26.09.2019 r.

w sprawie wydzielania lokali na czas
trwania stosunku pracy

Zakład Budynków Miejskich Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale ZBM
w Cieszynie
wynajmuje lokale mieszkalne na czas trwania
Sp. z o. o.
stosunku pracy w budynkach wymienionych
w niniejszej uchwale

94)

XIX/218/20
z dnia 25.06.2020 r.

w sprawie wydzielania lokali na czas
trwania stosunku pracy na terenie
Gminy

Zakład Budynków Miejskich Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale ZBM
w Cieszynie
wynajmuje lokale mieszkalne na czas trwania
Sp. z o. o.
stosunku pracy na terenie Gminy w lokalach
wymienionych w niniejszej uchwale

95)

XXXIX/394/17
z dnia 30.11.2017 r.
zmieniona uchwałą:
III/17/18
z 20.12.2018 r.

w sprawie wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych zlokalizowanych na
terenie miasta Cieszyna na lata 2018 2024

96)

XLIV/454/18
z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie ustalenia opłat za
Zakład Gospodarki
Opłaty w Dziale Cmentarzy były pobierane
pochowanie zwłok w grobach
Komunalnej w Cieszynie zgodnie z treścią uchwały (z cennikiem)
ziemnych obowiązujących na
Sp. z o.o.
do 17.09.2020 r.
cmentarzach komunalnych w Cieszynie Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

97)

XLIV/455/18
z dnia 26.04.2018 r.

w sprawie ustalenia opłat za
Zakład Gospodarki
Opłaty w Dziale Cmentarzy były pobierane
udostępnienie murowanych miejsc
Komunalnej w Cieszynie zgodnie z treścią uchwały (z cennikiem)
grzebalnych obowiązujących na
Sp. z o.o.
do 17.09.2020 r.
cmentarzach komunalnych w Cieszynie Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

Zakład Gospodarki
Komunalnej w Cieszynie
Sp. z o.o.
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98)

XLIV/456/18
z dnia 26.04.2018 r.

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

99)

XX/242/20
z dnia 27.08.2020 r.

w sprawie ustalenia opłat za
Zakład Gospodarki
Opłaty w Dziale Cmentarzy były pobierane
pochowanie zwłok w grobach
Komunalnej w Cieszynie zgodnie z treścią uchwały (z cennikiem)
ziemnych obowiązujących na
Sp. z o.o.
od 18.09.2020 r.
cmentarzach komunalnych w Cieszynie Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

100)

XX/243/20
z dnia 27.08.2020 r.

w sprawie ustalenia opłat za
Zakład Gospodarki
Opłaty w Dziale Cmentarzy były pobierane
udostępnienie murowanych miejsc
Komunalnej w Cieszynie zgodnie z treścią uchwały (z cennikiem)
grzebalnych obowiązujących na
Sp. z o.o.
od 18.09.2020 r.
cmentarzach komunalnych w Cieszynie Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

101)

XLVIII/514/18
z dnia 27.09.2018 r.

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

102)

XXXVI/383/13
z dnia 24.10.2013 r.,
zmieniona uchwałami:
- XXXVI/383/13 z
24.10.2013 r.,
- XLVI/487/18 z
28.06.2018 r.,
- XIX/220/20 z
25.06.2020 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania Wydział Strategii i Rozwoju
oraz rozliczania dotacji celowej dla
Miasta
podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na terenie Gminy
Cieszyn oprócz gminnych jednostek
budżetowych

W 2020 r. zostały zawarte umowy dotacji z 3
Żłobkami, które zostały aneksowane po wejściu
w życie zmiany uchwały.
Łączna kwota udzielonej w 2020 r. dotacji
wyniosła 223.804 zł.

103)

XXIX/302/13
z dnia 28.02.2013 r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania
Wydział Strategii i Rozwoju
dotacji na prace konserwatorskie,
Miasta
restauratorskie i roboty budowlane przy
oraz
zabytkach wpisanych do rejestru
Samodzielne stanowisko ds.
zabytków znajdujących się na terenie
architektury miejskiej,
miasta Cieszyna
zabytków i ochrony
krajobrazu

Na realizację zadania w 2020 r. przeznaczono
w budżecie miasta 100.000zł.
Na podstawie uchwały przeprowadzony został
w styczniu nabór wniosków o dotację. Wpłynęły 4
wnioski, z czego 3 spełniały warunki formalne
naboru.

104)

XVII/178/20
z dnia 22.04.2020 r.

w sprawie udzielenia 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
oraz
Samodzielne stanowisko ds.
architektury miejskiej,
zabytków i ochrony
krajobrazu

Na podstawie uchwały zostały zawarte umowy
dotacji z trzema beneficjentami.
Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła
100.000 zł.

105)

XIII/133/19
z dnia 28.11.2019 r.

w sprawie ustalenia zasad i warunków
sytuowania na terenie Cieszyna
obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy
jakościowe oraz rodzaje materiałów
budowlanych, z jakich mogą być
wykonane

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta
oraz
Samodzielne stanowisko ds.
architektury miejskiej,
zabytków i ochrony
krajobrazu

Wykonana została fotoinwentaryzacja
i inwentaryzacja tablic i urządzeń reklamowych
znajdujących się na terenie gminy.
Opracowany został system geoinformatyczny
w celu wdrażania uchwały i egzekwowania jej
zapisów.
Prowadzone były działania informacyjne
i doradcze.

106)

XXVI/248/16
z dnia 27.10.2016 r.

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

Wydział Strategii i Rozwoju W 2020 r. projekt planu podlegał 3-krotnemu
Miasta
wyłożeniu. Spowodowane było to uwzględnianiem
uwag składanych w trakcie kolejnych wyłożeń.
Ostatecznie mpzp został uchwalony w grudniu
2020 r.

Zakład Gospodarki
Opłaty w Dziale Cmentarzy pobierane
Komunalnej w Cieszynie są zgodnie z treścią uchwały (z cennikiem).
Sp. z o.o.
Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta

Wydział Strategii i Rozwoju W 2020 r. ww. kontrole zostały wstrzymane
Miasta
z uwagi na pandemię wirusa COVID-19
i obowiązujące obostrzenia dotyczące przebywania
na terenie żłobków.
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107)

V/52/19
z dnia 27.02.2019
zmieniona uchwałą:
XXIII/276/20
z 26.11.2020 r.

w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru śródmieścia Cieszyna

Wydział Strategii i Rozwoju Opracowane zostały materiały wejściowe do planu
Miasta
dotyczące zagadnień związanych z zielenią
i zabytkami. Podpisana została umowa,
z wybranym w przetargu nieograniczonym
wykonawcą, na opracowanie projektu planu
przeprowadzenie działań konsultacji społecznych.
We wrześniu odbyło się spotkanie otwierające
proces konsultacji i przeprowadzone zostały
internetowe badania ankietowe. W listopadzie
i grudniu przeprowadzone zostały warsztaty
Charrette (w związku z sytuacją epidemiczną
zostały one przeprowadzone w trybie online).
Trwają prace nad projektem planu, a w wyniku
zmiany uchwały poszerzony został obszar
sporządzanego planu o teren kolejowy i
nieruchomość, na której ma siedzibę MZD.
Poszerzenie to miało związek z wnioskami
z warsztatów Charrette dotyczącymi sposobu
zagospodarowania terenu dawnego zakładu
Zampol.

108)

XVI/166/20
z dnia 27.02.2020 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Cieszyna obejmującego tereny
położone w rejonie węzła drogi
krajowej S1 w Krasnej

Wydział Strategii i Rozwoju Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Miasta
Województwa Śląskiego w dniu 4 marca 2020 roku
pod numerem 1855.
Uchwała weszła w życie 18 marca 2020 r.
i podlega bieżącej realizacji.

109)

XV/153/20
z dnia 30.01.2020 r.
zmieniona uchwałą:
XVI/167/20
z 27.02.2020 r.

w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w rejonie ulic
Katowickiej i Szarotka

Wydział Strategii i Rozwoju Zawarta została umowa z pracownią urbanistyczną.
Miasta
Opracowany plan podlegał 2-krotnemu wyłożeniu
do publicznego wglądu, a jego 3 wyłożenie zostało
zaplanowane na 2021 r. Spowodowane było to
uwzględnianiem uwag składanych w trakcie
wyłożeń.

110)

XXXV/338/17
z dnia 29.06.2017 r.

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

Wydział Strategii i Rozwoju Uchwała pozostaje w bieżącej realizacji.
Miasta
W oparciu o porozumienie międzygminne
pomiędzy Gminami Cieszyn, Zebrzydowice
i Hażlach w sprawie świadczenia usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego użyteczności
publicznej, dotyczącego cieszyńskiej komunikacji
miejskiej, corocznie zawierane są umowy dotacji
z obiema gminami.
W roku 2020 umowy zostały zawarte w dniu
8 stycznia i na ich podstawie do budżetu miasta
wpłynęła kwota 262.662,31 zł.

111)

XLII/426/18
z dnia 22.02.2018 r.

w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych i dworców, których
właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Cieszyn oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków
i dworców

Wydział Strategii i Rozwoju Uchwała pozostaje w bieżącej realizacji.
Miasta
W 2020 r. dokonano 19 uzgodnień zasad
korzystania z Dworca przez przewoźników oraz
zawierane są z nimi umowy na korzystanie
z Dworca.

112)

XLII/427/18
z dnia 22.02.2018 r.

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

Wydział Strategii i Rozwoju Uchwała pozostaje w bieżącej realizacji. Na
Miasta
podstawie 8 umów zawartych z przewoźnikami
pobierana jest opłata za korzystanie z dworca
zlokalizowanego przy ul. Hajduka.

113)

XLII/429/18
z dnia 22.02.2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu
dostępu do dworca kolejowego
w Cieszynie

Wydział Strategii i Rozwoju Uchwała pozostaje w bieżącej realizacji poprzez
Miasta
dwie umowy zawarte z Kolejami Śląskimi.
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114)

XLIII/436/18
z dnia 28.03.2018 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu
Dworca Cieszyn

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

115)

XLV/476/18
z dnia 24.05.2018 r.

w sprawie wskazania wstępnej
lokalizacji miejsc nowych przystanków
komunikacyjnych

Wydział Strategii i Rozwoju W roku 2020 kontynuowana była korespondencja
Miasta
z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
w której Gmina wyrażała gotowości do
opracowania dokumentacji technicznej dla budowy
nowego przystanku autobusowego na ul.
Katowickiej, przy SP 6, oraz finansowania jego
budowy w 50% kosztów. ZDW kontynuował prace
nad programem współpracy z samorządami
lokalnymi w zakresie wspólnej realizacji
podobnych przedsięwzięć.

116)

XXXV/340/17
z dnia 29.06.2017 r.

w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Cieszyna

wszystkie
wydziały
i jednostki miejskie

W bieżącej realizacji do 13 maja 2020 r.
Uchwała utraciła moc z dniem 14 maja 2020 r.,
tj. z chwilą wejścia w życie nowych przepisów,
uchwalonych przez Radę Miejską Cieszyna w dniu
22.04.2020 r., dotyczących zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Cieszyna.

117)

XVII/179/20
z dnia 22.04.2020 r.

w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Cieszyna

wszystkie
wydziały
i jednostki miejskie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego w dniu 30 kwietnia 2020
roku pod numerem 3471.
Uchwała weszła w życie 14 maja 2020r.
Od tego czasu wszystkie konsultacje z
mieszkańcami Cieszyna, zarówno w w zakresie
projektów prawa miejscowego, jak i innych spraw
ważnych dla mieszkańców, realizowane są
w oparciu o wprowadzone nowe przepisy.

118)

L/520/10
z dnia 25.08.2010 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego
sposobu konsultowania projektów
aktów prawa miejscowego

wszystkie
wydziały
i jednostki miejskie

W bieżącej realizacji do 13 maja 2020 r.
Uchwała utraciła moc z dniem 14 maja 2020 r.,
tj. Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów,
uchwalonych przez Radę Miejską Cieszyna w dniu
22.04.2020 r., dotyczących szczegółowego sposobu
konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

119)

XVII/180/20
z dnia 22.04.2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania projektów
aktów prawa miejscowego z radami
działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

wszystkie
wydziały
i jednostki miejskie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego w dniu 30 kwietnia 2020
roku pod numerem 3472.
Uchwała weszła w życie 14 maja 2020r.
Od tego czasu wszystkie konsultacje projektów
aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi i Gminna Radą działalności
Pożytku Publicznego realizowane były w oparciu
o wprowadzone nowe przepisy.

IX/92/19
z dnia 27.06.2019 r.

w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia Budżetu
Obywatelskiego Miasta Cieszyna

120)

TYTUŁ UCHWAŁY

REALIZUJĄCY
ZGODNIE Z
ZARZĄDZENIEM
BURMISTRZA MIASTA

KRÓTKI OPIS DZIAŁAŃ

Wydział Strategii i Rozwoju W wyniku przeprowadzonego w dniach od
Miasta
10.01.2020 r. do 10.02.2020 r. głosowania zostały
wybrane 3 projekty do realizacji w 2020 r.
Realizacja tych projektów, z uwagi na trudności
finansowe Gminy spowodowane pandemią wirusa
COVID-19, została przesunięta na rok 2021.
W związku z powyższym nie przeprowadzono
w roku 2020 naboru projektów do realizacji w roku
2021.
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122)
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XLVI/490/18
z dnia 28.06.2018 r.

TYTUŁ UCHWAŁY

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

REALIZUJĄCY
ZGODNIE Z
ZARZĄDZENIEM
BURMISTRZA MIASTA

KRÓTKI OPIS DZIAŁAŃ

Wydział Strategii i Rozwoju Prace nad przygotowaniem ostatecznej wersji
Miasta
regulaminu zostały podjęte po wejściu w życie
zmian przepisów dotyczących prawa budowlanego
oraz zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia
ścieków, co nastąpiło 19 września 2020 r.
WZC opracowały projekt regulaminu wspólny dla
wszystkich gmin, które są obsługiwane przez
WZC, i przekazały Gminie w IV kwartale 2020 r.

XVII/178/12
w sprawie uchwalenia programu
Wydział Strategii i Rozwoju W roku 2020 wpłynął 1 wniosek o realizację
z dnia 23.02.2012
lokalnych inicjatyw infrastrukturalnych
Miasta
zadania w trybie przedmiotowej uchwały.
zmieniona uchwałami:
Wniosek został wybrany do realizacji.
- XLIII/456/14
z 29.05.2014 r.,
- XXXIV/323/17
z 25.05.2017 r.,
- XXXVI/347/17
z 31.08.2017 r.

123)

XVII/177/12
z dnia 23.02.2012 r.,
zmieniona uchwałą:
XXX/318/13
z 21.03.2013 r.

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

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta
Wydział Zamówień
Publicznych, Inwestycji i
Funduszy Zewnętrznych,
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Wydział Sportu,
Centrum Usług Wspólnych,
Zamek Cieszyn, Książnica
Cieszyńska, Straż Miejska,
Miejski Zarząd Dróg,
Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa,
Wydział Kultury i Promocji
Miasta

W ramach realizacji uchwały w 2020 r.
przeprowadzono ocenę 4 wniosków o realizację
zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
Z powodu ograniczonych środków finansowych
Gminy tylko 1 pozytywnie oceniony wniosek
został ujęty w budżecie miasta do realizacji w 2021
r.
Uchwała utraciła moc z dniem 18 września 2020 r.,
tj. z chwilą wejścia w życie nowych przepisów,
uchwalonych przez Radę Miejską Cieszyna w dniu
27.08.2020 r., dotyczących trybu i szczególnych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

124)

XX/235/20
z dnia 27.08.2020 r.

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

Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta
Wydział Zamówień
Publicznych, Inwestycji
i Funduszy Zewnętrznych,
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Wydział Sportu,
Centrum Usług Wspólnych,
Zamek Cieszyn, Książnica
Cieszyńska, Straż Miejska,
Miejski Zarząd Dróg,
Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa,
Wydział Kultury i Promocji
Miasta

Uchwała weszła w życie 18 września 2020r.
Kryteria oceny wniosków były zastosowane do
oceny wniosków złożonych do realizacji na rok
2021.

125)

XXXIV/362/13
z dnia 29.08.2013 r.

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

Wydział Finansowy

Uchwała w bieżącej realizacji.

126)

XLIII/459/14
z dnia 29.05.2014 r.

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

Wydział Finansowy

Uchwała w bieżącej realizacji.

127)

XXVII/265/16
z dnia 24.11.2016 r.

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

Wydział Finansowy

Uchwała w bieżącej realizacji.

128)

XIII/141/19
z dnia 28.11.2019 r.

w sprawie określenia na rok 2020
wysokości stawek podatku od
nieruchomości

Wydział Finansowy

Uchwała w bieżącej realizacji przez cały rok
budżetowy.
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129)

XIV/148/19
z dnia 19.12.2019 r.,
ze zmianami w ciągu
roku budżetowego

w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Cieszyna na rok 2020

Wydział Finansowy

Bieżąca realizacja budżetu przez jednostki
organizacyjne.

130)

XIV/149/19
z dnia 19.12.2019 r.,
ze zmianami w ciągu
roku budżetowego

w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Cieszyna
na lata 2020-2033

Wydział Finansowy

Bieżąca realizacja ustaleń WPF przez jednostki
organizacyjne.

131)

XIX/216/20
z dnia 25.06.2020 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty
skarbowej w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia
wysokości wynagrodzenia z tytułu
inkasa

Wydział Finansowy

Uchwała w bieżącej realizacji.

132)

XIX/221/20
z dnia 25.06.2020 r.

w sprawie emisji obligacji oraz
określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu

Wydział Finansowy

W WPF w latach 2020-2021 zaplanowano
zaciągnięcie kredytu, pożyczki lub emisje
obligacji. Uchwała umożliwia emisję obligacji
w kwocie 30.000.000,00 zł , z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego deficytu oraz na
wyprzedzające finansowanie zadań
współfinansowanych ze środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych.

133)

XX/238/20
z dnia 27.08.2020 r.

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

Wydział Finansowy

Uchwała w bieżącej realizacji.

134)

XXII/262/20
z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej, szczegółowości
projektu budżetu oraz materiałów
informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu miasta

Wydział Finansowy

Uchwała w bieżącej realizacji.

135)

XVII/187/20
z dnia 22.04.2020 r.

w sprawie niedochodzenia należności z
tytułu rekompensaty, o której mowa w
art.. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych
przypadających Gminie Cieszyn lub jej
jednostkom organizacyjnym

Wydział Finansowy

Uchwała w bieżącej realizacji.

136)

XVII/188/20
z dnia 22.04.2020 r.

w sprawie przedłużenia wskazanym
grupom przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19,
terminów płatności rat podatku od
nieruchomości płatnych w maju
i czerwcu 2020 roku

Wydział Finansowy

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom
ekonomicznym COVID-19 - nowe instrumenty
wsparcia dla przedsiębiorców

137)

XVII/189/20
z dnia 22.04.2020 r.

w sprawie zasad umarzania, odraczania
terminów spłaty i rozkładania na raty
należności pieniężnych z tytułu
oddania nieruchomości w najem,
dzierżawę lub użytkowanie,
podmiotom prowadzącym działalność
gospodarczą, przypadających Gminie
Cieszyn, jej jednostkom budżetowym
i samorządowym instytucjom kultury
za okres stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii

Wydział Finansowy

Bieżące stosowanie uchwały w procesie
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
(zastosowanie ulg, uproszczenie procedur) - na
czas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii

138)

XX/232/20
z dnia 27.08.2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego jst wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
miasta Cieszyna za 2019 rok

Wydział Finansowy

Przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej

139)

XX/233/20
z dnia 27.08.2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Cieszyna

Wydział Finansowy

Przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej
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