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DRODZY MIESZKAŃCY,
Rok 2020 był bardzo trudnym okresem dla wspólnot samorządowych. Głównym celem samorządu będzińskiego było
zidentyfikowanie najważniejszych wyzwań, przed którymi stanęliśmy w warunkach panującej pandemii COVID-19.
Nie było i nie jest to nadal zadanie łatwe!
Raport, który przedstawiam, jest kontynuacją pozytywnych zmian i konsekwentną realizacją strategii i programów rozwojowych
miasta oraz wdrożenia budżetu obywatelskiego pomimo pandemicznej rzeczywistości.
Udało się zrealizować nowe inwestycje, wydarzenia, inicjatywy społeczne!
Wykonaliśmy kolejny krok do przodu i idziemy dalej!
Z satysfakcją przedstawiam Państwu Raport o stanie miasta Będzina za rok 2020.
Informacje zawarte w niniejszym raporcie bez wątpienia ułatwią ocenę stopnia realizacji zarówno rozpoczętych już działań,
jak i nowo przyjętych celów rozwojowych oraz pozwolą dążyć do jeszcze efektywniejszego rozwoju naszego miasta.

Łukasz Komoniewski
Prezydent Miasta Będzin
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I WSTĘP
Raport o stanie miasta obejmujący rok 2020 jest trzecim tego typu dokumentem o charakterze publicznym prezentowanym
na sesji absolutoryjnej. Raport przedstawia informacje odnoszące się do każdej dziedziny życia społecznego, gospodarczego,
infrastrukturalnego przez pryzmat obowiązujących w gminie i konsekwentnie realizowanych strategii, planów i programów działania
w dobie niespotykanego od lat kryzysu wywołanego światową pandemią koronawirusa.
Niniejszy raport w przejrzysty sposób obrazuje działania, które zostały zrealizowane podczas kilku miesięcy kwarantanny,
zamknięcia firm, instytucji i szkół, czy ograniczeń dostępu do służby zdrowia.
Chcąc zachować atrakcyjność i wyjątkowość naszego miasta aktywnie realizowaliśmy zadania oświatowe i kulturalne
dostosowując się do pandemicznej rzeczywistości.
Należy podkreślić, iż z jednej strony w naszym mieście nastąpiło zahamowanie normalnego funkcjonowania, natomiast
z drugiej nie wstrzymano procesów inwestycyjnych. Udało Nam się skutecznie utrzymać tempo rozwoju i zakończyć zaplanowane
na 2020 rok zadania inwestycyjne.
Niezwykle widocznym elementem działań marketingowych pomimo pandemicznej rzeczywistości jest promocja miasta, która
przekonuje o jego atrakcyjności, upowszechnia wizerunek oraz potwierdza skuteczność realizacji przedsięwzięć znajdującą swój
wyraz w otrzymywanych nagrodach i wyróżnieniach takich jak:
1.Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie otwartym „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” za realizację projektu Bulwary
nad Brzegiem Rzeki Czarna Przemsza Będzin.
2.Wyróżnienie w konkursie Najlepsza Inwestycja Oświetleniowa w 2020 roku.
3. Nagroda w konkursie Lider Gospodarki Regionalnej w 2020 roku.
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4. Nominacja Prezydenta Miasta Będzina Pana Łukasza Komoniewskiego do nagrody Człowiek Roku ogłoszonego przez
Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki za zasługi, wybitne zaangażowanie, troskę o komfort życia i bezpieczeństwo
mieszkańców, a także ambicję oraz nowoczesny sposób zarządzania.
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1. Sytuacja samorządu w czasie pandemii COVID-19

Trwająca w 2020 roku epidemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno praktycznie na wszystkich obszarach funkcjonowania
społeczeństwa i samorządu począwszy od problematyki funkcjonowania oświaty w nowych warunkach, na wybranych
mechanizmach wsparcia przedsiębiorców skończywszy. Ponadto należy podkreślić, iż dynamiczny rozwój pandemii częstokroć
wymagał od będzińskiego samorządu natychmiastowego zaangażowania we wsparcie systemu opieki zdrowotnej, czy to w pomoc
społeczną mieszkańcom przebywającym na kwarantannie, bądź zmagającym się z chorobą. Niejednokrotnie należało wypracować
elastyczne i nierutynowe rozwiązania, które były realizowane w minionym roku, a które być może będą potrzebne w najbliższym
czasie.
Ustawa COVIDowa z dnia 2 marca 2020 roku wprowadziła szereg nowych instrumentów, dotąd nieznanych w procedurze
administracyjnej. Samorząd będziński musiał szybko się dostosować do nowej rzeczywistości, tak aby móc prowadzić
postępowania administracyjne bez osobistego udziału obywatela. Większość usług w 2020 roku realizowanych przez Urząd
świadczona była drogą elektroniczną bądź korespondencyjną.
Czas izolacji społecznej pokazał, jak ważne jest, by w lokalnych społecznościach istniała rozwinięta i sprawnie działająca sieć
pomocy społecznej dla osób schorowanych, samotnych i z niepełnosprawnościami. To Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Będzinie, jako pierwszy służył pomocą osobom samotnym lub przebywającym na kwarantannie w zaopatrzeniu w żywność
i najpotrzebniejsze produkty.
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Problemem w minionym roku stało się również osamotnienie pogłębione przez wymuszoną społeczną izolację. Samotność i lęk
niejednokrotnie były bardziej dojmujące niż braki w zaopatrzeniu dlatego będziński samorząd uruchomił wszelkiego rodzaju telefony
zaufania, które były prowadzone przez profesjonalnie do tego przygotowanych psychologów.
Wszystkie osoby szukające pomocy mogły skorzystać ze

wsparcia psychologicznego

udzielanego telefonicznie

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 14:00. Dodatkowo w Centrum Usług Senioralnych uruchomiona została infolinia
dla seniorów świadcząca pomoc najbardziej narażonym na zakażenie mieszkańcom Będzina. Został również wprowadzony
specjalny numer telefonu tzw. Będziński Numer Informacyjny 730 50 30 30, pod którym udzielano wszelkich informacji związanych
z koronawirusem.

7

W 2020 roku w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie został zorganizowany wolontariat, którego
koordynatorem był jeden z pracowników socjalnych. Wolontariat ten miał na celu rozszerzenie wachlarza pomocy udzielanej
potrzebującym bez ponoszenia nakładów finansowych. Wolontariusze realizowali różnego rodzaju formy pracy ochotniczej, a były
to w szczególności:
• przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu osób starszych, niepełnosprawnych,
• rozmowy wspierające,
• towarzyszenie podczas zakupów,
• wsparcie osób przebywających w kwarantannie.
W ubiegłym roku pozyskano wsparcie od 12 wolontariuszy i wolontariuszek z którymi zawarto porozumienia o współpracy
w ramach wolontariatu na rzecz osób potrzebujących wsparcia w związku z pandemią Covid 19.
Od marca 2020 r. do końca roku pracownicy socjalni i wolontariusze udzielili wsparcia około stu osobom przebywającym
w kwarantannie. Wsparcie polegało w szczególności na dostarczeniu leków, zakupów niezbędnych produktów, wyrzuceniu śmieci,
wyprowadzeniu psa, załatwianiu spraw urzędowych oraz na rozmowach wpierających. W trakcie rozmów z osobami
przebywającymi na kwarantannie pracownicy socjalni okazywali empatię, zrozumienie, budując tym samym poczucie
bezpieczeństwa i oparcie społeczne w tak trudnym dla osób i rodzin okresie jakim jest pandemia Covid -19.
W ramach pomocy w walce z pandemią Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie udzielał informacji i wsparcia poprzez
kontakt telefoniczny ze wszystkimi mieszkańcami Będzina przebywającym na kwarantannie. Ilość wykonanych połączeń obrazuje
wykres poniżej.
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Wyznając zasadę, że poczucie bezpieczeństwa może podnieść także wiarygodna informacja, opracowany został specjalny
informator, który rozdystrybuowano wśród mieszkańców Będzina bezpośrednio do ich skrzynek pocztowych. Zawierał on cenne
wskazówki, porady oraz zalecenia, jak walczyć z korona wirusem, a także najważniejsze numery telefonów pomocne w czasie
trwania epidemii.
Ponadto mając na względzie zarówno psychiczną jak i fizyczną kondycję mieszkańców miasta od 1 kwietnia 2020 roku
uruchomiono projekt pn. „Będzin aktywny w domu!”. Treningi, audycje, zajęcia plastyczne oraz słuchowiska, a to wszystko online
dla dzieci i dorosłych. Wśród wielu ciekawych propozycji każdy mógł znaleźć coś dla siebie: fitness, joga, tabata, zumba, plastyka,
wspólne czytanie książek, szydełkowanie i wiele innych. Zajęcia te miały uprzyjemnić pobyt w domu podczas domowej
kwarantanny, ale przede wszystkim ułatwić decyzję o pozostaniu w domu.
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Należy podkreślić, iż stan epidemii wymusił nadzwyczajne wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego, w tym
na spełnienie specjalnych warunków sanitarnych pozwalających na powrót uczniów do szkół. Utrzymanie oświaty najbardziej
obciążyło budżet gminy, a dodatkowe koszty związane z pandemią ograniczyły wszelkie inne możliwości działania.
Skumulowany efekt pandemii oraz spadku dochodów związany głównie ze zmianami w podatku dochodowym wprowadzonym
w 2019 roku, przy rosnących kosztach realizacji wielu usług publicznych, był niezwykle trudny do udźwignięcia dla wszystkich
budżetów samorządowych.
Jednym ze skutków wprowadzenia przez rząd lokalnych zaostrzeń warunków bezpieczeństwa sanitarnego był wzrost
niepewności funkcjonowania instytucji kultury oraz utrata dochodów ze sprzedaży biletów. Konieczność zachowania dystansu
społecznego w okresie epidemii spowodowała, iż instytucje kultury upowszechniały kulturę cyfrowo. Należy jednak podkreślić,
iż bezpośrednie uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, szczególnie artystycznych, zawsze ma głębsze znaczenie, którego nie
da się w żaden sposób zastąpić doświadczeniami ze strefy wirtualnej.
W związku z wprowadzonym w 2020 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii dla dzierżawców i najemców
lokali użytkowych stanowiących Gminny zasób nieruchomości Prezydent Miasta wprowadził szczególną formę udzielenia pomocy
w postaci ustalenia miesięcznego czynszu w wysokości 1 zł powiększonego o podatek VAT dla przedsiębiorców, których
działalności gospodarcze był objęte całkowitym zakazem funkcjonowania. Dla 12 wynajmowanych lokali użytkowych udzielono ulgę
w 2020 roku.
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Wsparciem objęto również przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na nieruchomościach dzierżawionych
od gminy Będzin. Wsparcie polegało na:
- obniżce czynszu dzierżawnego o 50% za miesiące, w których przedsiębiorcy wykazali spadek dochodów – tą formą pomocy
objętych zostało 6 przedsiębiorców.
- ustalenia stawki czynszu dzierżawnego w wysokości symbolicznej złotówki dla przedsiębiorców działających w branżach, które
zostały zamknięte z powodu COVID – 19 – tą formą pomocy objętych zostało 3 przedsiębiorców w miesiącach, w których nie
mogli prowadzić działalności gospodarczej.
W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność na własnych nieruchomościach możliwe było uzyskanie ulgi podatkowej
na podstawie przepisów o ordynacji podatkowej. Z możliwości tej skorzystało 21 przedsiębiorców (łączna kwota umorzonego
podatku to 74.535,96 zł, łączna kwota podatku rozłożonego na dogodne raty to 405.657,64 zł).
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II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Sytuacja demograficzna miasta
Tab.1. Wzrost/zmniejszenie liczby mieszkańców w 2020 roku – według stanu na 31 grudnia 2020 roku w odniesieniu do poszczególnych
kategorii wiekowych w stosunku do roku bazowego – 2019
MĘŻCZYŹNI
wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-20
21-40
41-60
61-64
65-70
71-81
˃ 81
SUMA (M)
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KOBIETY
liczba
603
217
471
247
257
1383
771
402
226
409
6208
6940
1830
1724
1859
621
24168

wiek
0-2
3
4-5
6
7
8-12
13-15
16-17
18
19-20
21-40
41-60
61-64
65-70
71-81
˃ 81
SUMA (K)

liczba
578
232
428
224
267
1327
682
403
208
398
6309
7383
2366
2451
2886
1528
27670

Liczba ludności na 31.12.2020 roku – 51 838 osób
Mężczyźni wiek produkcyjny – 15.613 – 30,10%, Kobiety wiek produkcyjny - 14.298 - 27%, dzieci i młodzież – 8.492 – 16,50%
Mężczyźni wiek poprodukcyjny -

4.204 - 8%

Kobiety wiek poprodukcyjny

-

9.231 -

17,80%

Liczba ludności, tj. osób zameldowanych na pobyt stały, według stanu na 31 grudnia 2020 roku wyniosła 51 838 osób i była
o 1% mniejsza w stosunku do stanu z 31 grudnia 2019 roku (52 388). Z tego mężczyźni w wieku produkcyjnym (18 - 64 lat)
stanowią 30% liczby mieszkańców, tj. 15 613 osób, kobiety w wieku produkcyjnym (18 - 59 lat) -27%, tj.14 298, a dzieci
i młodzież (17 lat i mniej) -16,5%, tj. 8 492 osób. Liczba mieszkańców Będzina na koniec 2020 roku w stosunku do końca
2019 roku zmniejszyła się o 550 osób. Tendencję spadkową o średnio 600 osób rocznie obserwuje się od kilku lat. Jeżeli zależność
ta utrzyma się w następnych latach spowoduje to spadek ludności poniżej poziomu 50 tysięcy za około 3 lata.
Mężczyźni w wieku poprodukcyjnym (65 i więcej) stanowią 8% (4 204 osoby) populacji Będzina. Kobiety w wieku poprodukcyjnym
(60 i więcej) to odsetek ok. 18% ( 9 231 osoby) mieszkańców Będzina. Mężczyźni powyżej 81 r. życia to ok. 1%, a kobiety
powyżej 81 r. życia to ok. 3% społeczności lokalnej Będzina.
Struktura wiekowa w 2020 roku w przedziale wieku produkcyjnego mężczyzn (18-64), wieku produkcyjnego kobiet (18-59),
czy kobiet w wieku poprodukcyjnym w porównaniu do roku 2019 utrzymała się na podobnym poziomie i wyniosła odpowiednio:
30%, 27%,18%.
Natomiast w 2020 roku liczba mężczyzn w wieku poprodukcyjnym (powyżej 65. roku życia) stanowiła ok. 8% ogólnej liczby
mieszkańców, a w 2019 roku - 9%. Zmienił się również w strukturze mieszkańców udział dzieci i młodzież (17 lat i mniej) i wzrósł
w 2020 roku o 1% w stosunku do 2019 roku. Największy wzrost liczby mieszkańców nastąpił w grupie wiekowej 0-2 lat.
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Przypominając porównanie lat 2018-2019, warto podkreślić, że wówczas wartości w tym zakresie utrzymały się na podobnym
poziomie.
Tab. 2. Migracje ludności i tendencje demograficzne
Stan
na
31
grudnia

Liczba
ludności
(osoby
zameldowane
na stałe)

Zameldowanych
z innych
miejscowości

Wymeldowany
ch do innych
miejscowości

Wymeldowa
nych na stałe
za granicę

Urodzenia

Zgony

Współczynnik
przyrostu
naturalnego

Liczba
mieszkańców
z innych
miejscowo
zameldowanych
czasowo
w Będzinie

2017
2018
2019
2020

53486
53078
52388
51838

822
860
877
711

477
559
482
397

18
11
19
3

471
445
389
350

773
793
774
793

(-5,60)
(-6,53)
7,34
(-8,54)

1276
1248
1034
922

Dane z „Rejestru mieszkańców miasta” obejmują wyłącznie osoby zameldowane. Wielu mieszkańców miasta mimo
obowiązku meldunkowego, nie wypełnia go, co sprawia, że dane nie obrazują faktycznej liczby mieszkańców. Zwrócić należy
również uwagę, że pewna liczba mieszkańców mimo wymeldowania się z pobytu stałego nigdzie nie dokonuje zameldowania,
dlatego trudno jest stwierdzić czy faktycznie nie są już mieszkańcami miasta, czy też celowo nie rejestrują swojego miejsca pobytu.
Liczba tych osób na dzień na 31.12.2019 r. wyniosła 475, natomiast na 31.12.2020 r. - 504. Przy czym pamiętać należy, że stan ten
w ciągu roku ulega zmianie ze względu na ruchy meldunkowe.
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Saldo migracji, czyli różnica między napływem (imigracja), a odpływem (emigracja), na koniec 2020 roku wyniosło - 311.
Oznacza to, że współczynnik salda migracji w 2020 wyniósł 5,99‰ i jest niższy w stosunku do 2019 roku. Zatem z miasta na każdy
1000 mieszkańców wyemigrowało w przybliżeniu 6 osób, a w 2019 roku 7 osób. Dla porównania w 2018 roku saldo migracji
wyniosło 5,85‰, a w 2019 roku wyniosło 7,13‰.
W zakresie przyrostu naturalnego, tj. różnicy pomiędzy liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów, liczba ludności utrzymuje
się od kilku lat na niskim poziomie i jego wskaźnik wyniósł średnio ok. - 6,00‰ w latach 2017-2019. W 2020 roku wskaźnik
przyrostu naturalnego jest nadal ujemny i wyniósł - 8,54‰ i jest niestety o ok. 1‰ wyższy w stosunku do 2019 roku -7,34‰.
2. Zasoby materialne gminy
2.1.Zasób nieruchomości gminnych
Ogólna powierzchnia skomunalizowanych nieruchomości w 2020 roku - 6 ha 2444 m2.
Ogólna powierzchnia nieruchomości nabytych od osób fizycznych i prawnych w 2020 roku - 69 m².
Powierzchnia sprzedaży nieruchomości gminnych ogółem w 2020 roku: 4 ha 4471 m²
Dzierżawy zawarte na okres 3 lat w 2020 roku – 131 umowy dzierżawy.
Dzierżawy zawarte na czas nieoznaczony w 2020 roku – 371 umowy dzierżawy.
Powierzchnia łączna terenów przeznaczonych do dzierżawy w 2020 roku - ok. 11 ha.
Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane
w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (definicja zawarta w art. 24
ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.).
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Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. powierzchnia gruntów spełniających, podaną wyżej, ustawową definicję gminnego
zasobu nieruchomości wynosiła ok. 782 ha. Powierzchnię tę stanowią nieruchomości niezabudowane, zabudowane komunalnym
budynkami mieszkalnymi w udziale dotyczącym lokali mieszkalnych pozostających w najmie lub budynkami o innym charakterze,
drogi gminne, ogrody działkowe, tereny zielni urządzonej i nieurządzonej itd. Nadmieniamy również, że nieprzerwanie trwa proces
powiększania zasobu nieruchomości gminnych poprzez regulację stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji
oraz pozyskiwanie tytułów własności nieruchomości w drodze zasiedzeń. Powiększanie zasobu nieruchomości gminnych odbywa
się również poprzez nabywanie nieruchomości przez Gminę Będzin od osób fizycznych i prawnych, następujące głównie w związku
z planowanymi przez Gminę inwestycjami (np. drogowymi).
Sprzedaż nieruchomości komunalnych
L.p. Wykaz nieruchomości
1

ul. Siemońska - działka nr 28/3 o pow. 226 m² karta mapy 15 obręb Będzin – sprzedaż na poprawę warunków
zagospodarowania działki sąsiedniej

2

ul. Filtrowa - działka nr 172 o pow. 1127 m² k. m. 14 obręb Będzin

3

ul. Wesoła 15 - działka nr 85 o pow. 105 m² k. m. 28 obręb Będzin zabudowana budynkiem w złym stanie technicznym

4

ul. Siemońska 11 – przychodnia zdrowia działka nr 4/459 karta mapy 15 obręb Będzin o pow. 3735 m² – ustanowienie
prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą obiektu oraz sprzedażą 1/2 niewydzielonej części działek oznaczonych
na karcie mapy 15 obręb Będzin numerami ewidencyjnymi 4/456 o pow. 155 m² i 4/457 o pow. 74 m² – droga dojazdowa

5

ul. Wrzosowa - działka nr 197/11 karta mapy 4 obręb Będzin o pow. 695 m²

16

6

ul. Wrzosowa – działka nr 197/12 karta mapy 4 obręb Będzin o pow. 708 m²

7

ul. Cieszkowskiego - działka nr 69 o pow. 3448 m² wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce
oznaczonej numerem geodezyjnym 71 karta mapy 57 obręb Będzin o pow. ogólnej 6407 m² stanowiącej wewnętrzną
komunikację

8

ul. Cieszkowskiego – działka nr 70 o pow. 3499 m² wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce
oznaczonej numerem geodezyjnym 71 karta mapy 57 obręb Będzin o pow. ogólnej 6407 m² stanowiącej wewnętrzną
komunikację

9

ul. Małobądzkiej 172 - działek 191/6 i 191/4 karta mapy 47 obręb Będzin o pow. Łącznej 346 m², zabudowaną budynkiem
mieszkalnym w złym stanie technicznym

10

ul. Krakowska i Kielecka - oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 52/57 karta mapy 60 obręb Będzin o pow. 5117 m²

11

ul. Niecała - oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 141 karta mapy 4 obręb Będzin o pow. 191 m²

12

ul. Krakowskiej - oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 52/10 karta mapy 60 obręb Będzin o pow. 1156 m²

13

ul. Góra Zamkowa – działka 166/2 o pow. 219 m² karta mapy 22 obręb Będzin

14

ul. Wojciecha Kilara 43 - oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 3564 karta mapy 11 obręb Grodziec o powierzchni 1 ha
6958 m²

15

w rej. ul. Wolności - działka nr 5916/1 karta mapy 18 obręb Grodziec o pow. 1837 m² – sprzedaż na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

16

ul. 1 Maja – działka nr 5/1 karta mapy 37 obręb Będzin o pow. 4723 m²

17

ul. Akacjowa 7 działek pod garaże – nr 33/66, 33/67, 33/68, 33/74, 33/75, 33/76 33/88 o pow. 32 m² wraz z 7/74 częściami

17

18

ul. Siemońska – sprzedaż praw użytkowania wieczystego działki 4/189 karta mapy 15 obręb Będzin o pow. 2714 m²

19

ul. Piastowska działki nr 5886/20 i 5886/21 pow. łączna 1866 m²
Łączna powierzchnia 4 ha 4471 m²
Dochód ze zbycia nieruchomości gminnych - 6.335.807 zł netto

Tab.3. Zasoby nieruchomości gminnych – 2020 r.
Opis zadania/ przedsięwzięcia

Osiągnięte wskaźniki celu

Do gminnego zasobu nieruchomości należą
Wykaz nieruchomości skomunalizowanych w 2020 r:
nieruchomości, które stanowią przedmiot własności
gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste,
Ogólna powierzchnia skomunalizowanych nieruchomości w 2020 roku wyniosła6 ha 2444 m2.
oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania
Oznaczenie
wieczystego gminy (definicja zawarta w art. 24 ust. 1
Lp.
nieruchomości
Pow.
Położenie
ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
m2
Km
Nr działki
21 sierpnia 1997 r.).
obręb
km 22
199/2
285
przy Al. Hugona
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. powierzchnia
1
Kołłątaja
gruntów spełniających, podaną wyżej, ustawową definicję
Będzin
128/7
36
gminnego zasobu nieruchomości wynosiła ok. 782 ha.
Σ 321
2

18

km 22

156/6

53

Będzin

157/2

1274

157/3

611

przy Al. Hugona
Kołłątaja

Powierzchnię tę stanowią nieruchomości
niezabudowane, zabudowane komunalnym budynkami
mieszkalnymi w udziale dotyczącym lokali mieszkalnych
pozostających w najmie lub budynkami o innym
charakterze, drogi gminne, ogrody działkowe, tereny
zielni urządzonej i nieurządzonej itd. Nadmieniamy
również, że nieprzerwanie trwa proces powiększania
zasobu nieruchomości gminnych poprzez regulację
stanów prawnych nieruchomości podlegających
komunalizacji oraz pozyskiwanie tytułów własności
nieruchomości w drodze zasiedzeń. Powiększanie
zasobu nieruchomości gminnych odbywa się również
poprzez nabywanie nieruchomości przez gminę Będzin
od osób fizycznych i prawnych, następujące głównie
w związku z planowanymi przez gminę inwestycjami
(np. drogowymi).
Gospodarowanie zasobem polegające m.in.
na sprzedaży, nabywaniu dzierżawie, nieruchomości
w 2020 r. zostało przedstawione poniżej.

171/2

457

171/3

53

175/1

17

179/2

95
Σ 2560

3

km 22

178/3

31

Będzin

178/7

217

178/5

183

przy Al. Hugona
Kołłątaja

Σ 431

4

km 22

133/2

155

przy Al. Hugona
Kołłątaja

22/3

208

przy Al. Hugona
Kołłątaja

19/1

9

przy Al. Hugona
Kołłątaja

Będzin
5

km 22
Będzin

6

19

km 22

Będzin
7

km 46

3/1

2455

przy ul. Krasickiego

14

210

przy ul. Podwale

km 18

5798

392

przy ul. Orkana

Grodziec

5799

384

5802

1513

5804

719

km 18

5663/5

35

Grodziec

5663/7

72

5663/8

1439

Będzin
8

km 23
Będzin

9

10

Σ 1546

11

20

km 12

4043/2

8528

ul. Orkana

Grodziec

Km 14

4825

1361

Grodziec
Σ 9889

12

Km 18

5663/4

1756

ul. Orkana

70/1

1037

1037

36/1

140

przy ul. Gzichowskiej

km 53

10/5

388

ul. Kościuszki

Będzin

43/3

77

43/5

58

43/7

26

Grodziec

13

km 7
Będzin

14

km 5
Będzin

15

21

44/3

260

44/15

1238

Σ 2047

16

km 13

km 12

2726

Będzin

Będzin

km 12

125

5123

Będzin

129

245

ul. Wiejska

Σ 8094

17

22

km 13

4184/2

555

Grodziec

4202

1154

4335/2

1560

4350

3068

4372

749

przy ul. Wolności

4373

829

Σ 7915

18

km 4

17/3

187

przy ul. Gzichowskiej

112

300

przy ul. Jana III Sobieskiego

Km 18

5663/5

35

ul. Orkana

Grodziec

5663/7

72

5663/8

1439

Będzin

19

km 26
Będzin

20

Σ 1546

21

Km 12
Grodziec

23

4043/2

8528

ul. Wróblewskiego,
ul. Osiedlowa

Km 14

4825

1361

Grodziec
Σ 9889

22

Km 18

5663/4

1756

ul. Orkana

70/1

1037

przy ul. Brzozowickiej

36/1

140

przy ul. Gzichowskiej

km 53

10/5

388

ul. Kościuszki

Będzin

43/3

77

43/5

58

43/7

26

Grodziec

23

km 7
Będzin

24

km 5
Będzin

25

24

44/3

260

44/15

1238

Σ 2047

26

km 13

13

2726

km 12

125

5123

Będzin

129

245

ul. Wiejska

Będzin

Σ 8094

27

25

km 13

4184/2

555

Grodziec

4202

1154

4335/2

1560

4350

3068

4372

749

przy ul. Wolności

4373

829

Σ 7915

28

km 4

17/3

187

przy ul. Gzichowskiej

112

300

przy ul. Jana III Sobieskiego

Będzin

29

km 26
Będzin

Nabycie nieruchomości do zasobu:
- w 2020 r. Gmina Będzin nabyła do zasobu jedną działkę – 37/1 karta mapy 36
o pow. 69 m². Nabycie nastąpiło od PSS „Społem” i miało na celu komunikację z drogą
publiczną nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
Dzierżawa nieruchomości komunalnych:
- w 2020 r. zawarto 78 nowych umów dzierżaw. Tym samym ogólna liczba umów
dzierżaw terenów komunalnych wynosi:
- 131 umów dzierżawy zawartych na okres 3 lat z przeznaczeniem pod handel, usługi,
cele magazynowo – składowe, miejsca postojowe, parkingi,
z przeznaczeniem
na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich lub drogi
dojazdowe do posesji,
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- 371 umów dzierżawy zawartych na czas nieoznaczony z przeznaczeniem rekreacyjno
– rolnym, pod garaże, pod boksy śmietnikowe.
Powierzchnia łączna dzierżawionych terenów wynosi ok. 11 ha.
Użytkowanie wieczyste – przekształcenie we własność:
-grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Będzin
wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r.
Rodzaj gruntów
Powierzchnia
42,8777 ha

Tereny poprzemysłowe, usługowe,
mieszkaniowe

Zasób gruntów, których Gmina Będzin jest użytkownikiem wieczystym ulega
sukcesywnemu zmniejszaniu. Część tych terenów zmniejszyła się w związku
z tym, iż przekształciły się na własność Gminy Będzin grunty zabudowane na cele
mieszkaniowe. Dochodzi również do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów,
co miało miejsce w 2020 r. i dot. działki niezabudowanej przy ul. Siemońskiej o pow. 2714
m².
Zmniejszeniu uległa także powierzchnia gruntów gminnych oddanych w użytkowanie
wieczyste, dotyczy to gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe które – z mocy
prawa - przekształciły się we własność na podstawie ustawy tzw. „przekształceniowej”.
Gmina Będzin wydała zaświadczenia potwierdzające przekształcenie dla łącznej liczby
ok. 15 tys. użytkowników wieczystych.
Jak wynika z powyższych danych zasób nieruchomości gminnych podlega ciągłym
zmianom.
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Sprzedaż nieruchomości prowadzona jest z uwzględnieniem możliwości ich
zagospodarowania
wynikających
z
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego, jak również uwarunkowań terenowych takich jak przebiegające przez
nieruchomości urządzenia techniczne czy ukształtowanie terenu.
Część niewielkich nieruchomości sprzedawana jest w związku z wnioskami
składanymi przez właścicieli działek sąsiednich, którzy są zainteresowani poprawą
warunków zagospodarowania własnych nieruchomości.
Nabywanie nieruchomości do zasobu od osób fizycznych i prawnych wynika przede
wszystkim z potrzeb wynikających z prowadzonych przez gminę inwestycji – głównie
inwestycji drogowych. Nabywanie odbywa się zgodnie
i w ramach środków
zaplanowanych na dany rok w budżecie gminy.
Wydzierżawianie nieruchomości odbywa się na wniosek zainteresowanych i następuje
w przypadkach, gdy dzierżawa nie koliduje z planami gminy, co do terenów
wskazywanych we wnioskach. Wnioski gminy w sprawie komunalizacji składane
są do Wojewody Śląskiego sukcesywnie, a ilość uzyskiwanych w danym roku decyzji
komunalizacyjnych, uzależniona jest m.in. od czasu ich rozpatrywania przez Śląski Urząd
Wojewódzki.
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2.2.Zasób komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
Tab. 4. Zasoby komunalne (mieszkalne, użytkowe) – 2020 r.
Opis zdarzenia/ przedsięwzięcia

Osiągnięte wskaźniki celu

Mieszkaniowy zasób gminy stanowią zarówno
budynki i lokale własności Gminy Będzin jak
i
współwłasności
oraz
pozostające
w przymusowym zarządzie.
Polityka zasobu mieszkaniowego realizowana
jest między innymi w oparciu o:
Wieloletni
Program
Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata
2018 -2022, przyjęty uchwałą nr XLV/369/2018
Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 stycznia 2018
roku z późniejszymi zmianami wprowadzonymi
Uchwałą nr L/432/2018 Rady Miejskiej Będzina
z dnia 25 kwietnia 2018 i Uchwałą nr 2020 roku
oraz uchwałą nr XXIII/173/2020 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 18 czerwca 2020 roku.
Program obejmuje diagnozę sytuacji w obszarze
gospodarki
lokalowej
w
mieście,
zapotrzebowania na lokale komunalne i socjalne,
prognozę stanu technicznego zasobów, analizę
potrzeb oraz plany remontów i modernizacji
wynikające ze stanów technicznych lokali,
zasady polityki czynszowej i planowaną sprzedaż
lokali komunalnych w latach 2018 -2022.

W 2019 roku zostało złożonych 109 wniosków
o najem lokali mieszkalnych i socjalnych,
a w roku 2020 wniosków zostało złożonych 97.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku
na przydział lokalu komunalnego oczekiwało
21 osób/rodzin, a na przydział lokalu socjalnego
74 osób/rodzin.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku na przydział lokalu
komunalnego oczekiwało 24 osoby/ rodziny,
a na najem lokalu socjalnego 69 osób/rodzin.
W oparciu o obowiązujące przepisy w 2019 roku
zostało wydanych 30 skierowań do zawarcia umów
najmu w tym:
- 15 skierowań stanowiły lokale komunalne –
realizacja listy osób/rodzin zakwalifikowanych
do przyznania lokalu komunalnego,
- 10 skierowań zostało wydanych dla uczestników
w programie mieszkań do remontów,
- 5 skierowań do zawarcia umów lokali socjalnych –
realizacja listy osób/rodzin zakwalifikowanych
do przyznania najmu lokalu socjalnego.
Natomiast w 2020 roku zostało wydanych 16
skierowań do zawarcia umów najmu w tym:
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Wnioski, rekomendacje, przyszłe
zamierzenia
Wieloletni
Program
Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina
wyznacza
założenia
polityki
mieszkaniowej Gminy i racjonalnym
gospodarowanie
mieszkaniowym
zasobem Gminy. Jego opracowanie jest
realizacją obowiązku nałożonego Ustawą
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
Gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
Zasady racjonalnego gospodarowania
zasobem realizowane są poprzez między
innymi poprawę stanu technicznego jak
i aktywnymi działaniami zapewniającymi
możliwość
zaspokojenia
potrzeb
mieszkaniowych tj. sprzedażą lokali
mieszkalnych,
przyznawaniem
lokali
komunalnych
socjalnych
oraz
ich
remontami.

- Uchwałę nr XXVIII/222/2016 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 21 grudnia 2016 roku
w
sprawie
zasad
wynajmowana
lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta Będzina.

- 11 skierowań stanowiły lokale komunalne –
realizacja listy osób / rodzin zakwalifikowanych
do przyznania lokalu komunalnego,
- 2 skierowania zostały wydane dla uczestników
w programie mieszkań do remontów,
- 3 skierowania do zawarcia umów lokali socjalnych –
realizacja listy osób/rodzin zakwalifikowanych
do przyznania najmu lokalu socjalnego.

Lokale socjalne –w ramach realizacji ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego jak i w ramach
realizacji
Wieloletniego
Programu
Gospodarowania
Mieszkaniowym
zasobem
Miasta gmina wydziela z istniejącego zasobu
lokale socjalne z przeznaczeniem między innymi
na realizację listy osób/rodzin zakwalifikowanych
do przyznania lokalu socjalnego z uwagi
na
posiadanie
niskich
dochodów
jak
i na realizację wyroków eksmisyjnych z prawem
do najmu lokalu socjalnego

Na dzień 31 grudnia 2019 roku lokali socjalnych było
296 z czego:
- 77 lokali na Osiedlu Wolska (Kompleks osiedla
socjalnego oddanego do użytku w 2012 roku),
- 31 lokali w budynku przy ul. Odrodzenia
53 (budynek zasiedlony w 2006 roku).
Pozostałą ilość lokali socjalnych stanowią lokale
zlokalizowane na terenie Gminy, w tym między
innymi w budynkach przy ul. Energetycznej 10, 10a
i 10b, Promyka 65, Hutniczej 24, a ponadto lokale
socjalne zlokalizowane są w rejonie Śródmieścia.
W większości są to lokale o obniżonym standardzie
wyposażenia technicznego budynku.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku lokali socjalnych było
284 z czego:
- 77 lokali na Osiedlu Wolska (Kompleks Osiedla
Socjalnego) oddanego do użytku w 2012 roku,
- 31 lokali w budynku przy ul. Odrodzenia 53
(budynek zasiedlony w 2006 roku).
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Lokale socjalne tworzone są między
innymi z uwagi na znaczne potrzeby
dotyczące
realizacji
wyroków
eksmisyjnych. Uprawnienie do otrzymania
od gminy lokalu socjalnego wynika
z obowiązku ustawowego określonego
w art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001
roku
o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym
zasobie
gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego, która
stanowi, iż w wyroku nakazującym
opóźnienie
lokalu
sąd
orzeka
o uprawnieniu do otrzymania lokalu
socjalnego wobec osób, których nakaz
dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu
socjalnego ciąży na gminie właściwej
ze względu na miejsce płożenia lokalu
podlegającego opóźnieniu.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina
miała do zrealizowania 289 wyroków,
z
czego
206
stanowią
wyroki
przypadające z mieszkaniowego zasobu
gminy.

Sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych odbywa
się w formie przetargu nieograniczonego
i na rzecz najemców na zasadach określonych
w Uchwale nr XV/95/2019 Rady Miejskiej
Będzina w dnia 26 września 2019 roku w sprawie
określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Będzin na rzecz
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Pozostałą ilość lokali socjalnych stanowią lokale
zlokalizowane na terenie Gminy w tym między innymi
w budynkach przy ul. Energetycznej, Promyka 65,
Hutniczej, a ponadto lokale socjalne zlokalizowane
są w rejonie Śródmieścia.
W większości są to lokale o obniżonym standardzie
wyposażenia technicznego budynku.
Realizacja wyroków eksmisyjnych z prawem
do najmu lokalu socjalnego:
- w 2019 roku przesłano 11 ofert najmu lokali
socjalnych, z czego zrealizowanych zostało
5 wyroków, - w 2020 roku przesłano 8 ofert, z czego
zrealizowano 4 wyroki.
Złożone wnioski/wyroki o eksmisję z lokalu z prawem
do otrzymania lokalu socjalnego wskazują tendencję
zniżkową bowiem: - roku 2019 – było złożonych
do Gminy 14 wyroków,
- w 2020 – było złożonych do Gminy 7 wyroków.
Również widoczna jest tendencja spadkowa dla
wniosków/wyroków
orzekających
o
eksmisji
z lokalu bez prawa do otrzymania lokalu socjalnego:
-w 2019 roku – 18 wniosków złożonych do Gminy,
- w 2020 roku 5 wyroków wpłynęło do Gminy.

Natomiast w 2020 wyroków jest 267,
z
czego
198
stanowią
wyroki
przypadające z mieszkaniowego zasobu
Gminy.
Pozostała
liczba
stanowi
wyroki
eksmisyjne z własności osób prywatnych,
spółek,
spółdzielni
mieszkaniowych
i innych podmiotów.

W 2019 roku zostało sprzedanych 45 lokali
mieszkalnych o łącznej kwocie 680 980,42 zł,
z czego 42 w formie bezprzetargowej czyli na rzecz
najemcy – 368 132 zł i 3 lokale mieszkalne w formie
przetargu, co dało kwotę 312 848,42 zł
W 2020 roku zostało sprzedanych 84 lokali
mieszkalnych o łącznej kwocie 1 154 564,30 zł z
czego:

W
2019 roku
zostało złożonych
74 wnioski o wykup lokalu mieszkalnego
na rzecz najemcy, a w 2020 wniosków
złożonych było 85. Sprzedaż lokali
na rzecz najemców odbywa
się
na
warunkach
preferencyjnych
tj.
z zastosowaniem 90% bonifikaty.

najemców z późniejszymi zmianami oraz
na podstawie Zarządzenia Nr 0050/396/2011
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27 grudnia
2011 roku w sprawie zwrotu i sposobu
waloryzacji kaucji mieszkaniowych dla osób,
które wykupiły bądź opróżniły lokal mieszkalny
z zasobu mieszkaniowego Gminy.

- 79 w formie bezprzetargowej, czyli na rzecz
najemcy co przełożyło się na kwotę 740 954,30 zł,
- 5 lokali mieszkalnych w formie przetargu
nieograniczonego o łącznej wartości 413 610 zł.

Lokale użytkowe - wynajem lokali użytkowych
realizowany jest w oparciu o ustawę z dnia 21
sierpnia
1997
roku
o
gospodarce
nieruchomościami tj. w trybie przetargowym oraz
w oparciu o akty prawa miejscowego regulujące
wynajem lokali użytkowych zlokalizowanych
w zasobie Gminy tj.:
- Uchwała nr L/433/2018 Rady Miejskiej Będzina
z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony lokali użytkowych z gminnego
zasobu nieruchomości Miasta Będzina.
-Zarządzenie nr 0050.304.2018 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 10 lipca 2018 roku
w sprawie zasad wynajmowania oraz użyczania
na czas oznaczony do 3 lat lokali użytkowych
z gminnego zasobu nieruchomości Miasta
Będzina,

W roku 2019 wytypowanych lokali użytkowych do
przetargu było w sumie 28 (w tym 2 garaże), z czego
zostało skutecznie wynajętych 4 lokale użytkowe .
Natomiast w 2020 roku wytypowanych lokali
użytkowych do przetargu było w sumie 25 (w tym 3
garaże), z czego zostało skutecznie wynajętych 10
lokali użytkowych, w tym 2 garaże.
W 2019 roku w formie bezprzetargowej wynajęto 14
lokali użytkowych w tym w 3 przypadkach doszło do
przedłużenia umowy najmu, natomiast w 7
przypadkach nawiązano nowe umowy najmu lokali
użytkowych.
Natomiast w 2020 roku w formie bezprzetargowej
wynajęto 20 lokali użytkowych w tym 13 lokali
użytkowych ( w tym 1 garaż), natomiast dla 7 lokali
(w tym 1 garaż) nawiązano nowe umowy najmu lokali
użytkowych.
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Powierzchnie
udostępniane
na prowadzenie działalności gospodarczej
jakimi
dysponuje
Gmina
Będzin
w ramach zasobu komunalnego stanowią
lokale
położone
w
większości
na
parterach
nieruchomości
w szczególności w budynkach frontowych
zlokalizowanych w przeważającej mierze
w ścisłym centrum miasta między innymi
przy ul. Małachowskiego, Piłsudskiego,
Potockiego,
Modrzejewskiej,
Sączewskiego i al. H. Kołłątaja. Również
lokale użytkowe znajdują się w oficynach,
jak i w rejonie Osiedla Ksawera, Osiedle
Warpie dzielnicy Łagisza i Grodźca.
Przetargi odbywają się w formie ustnych
licytacji z reguły bez ograniczeń
przedmiotowych i podmiotowych.
Wyjątkiem są organizowane przetargi dla
lokali
użytkowych
zlokalizowanych
na Dworcu PKP Będzin Miasto z uwagi
na szczególne przepisy sprzedaży
alkoholu i gier hazardowych.

-Zarządzenie nr 0050.397.2018 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 1 października 2018 roku
w sprawie trybu wynajmowania na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony lokali użytkowych i garaży
z gminnego zasobu nieruchomości Miasta
Będzina.
Ponadto przy przeprowadzaniu przetargów
na najem wolnych lokali użytkowych, dla
pierwszych licytacji przyjmie się stawki
wywoławcze
zgodnie
z
zarządzeniem
nr 0050.236.2017 roku w sprawie ustalenia
minimalnych stawek czynszu najmu lokali
użytkowych z gminnego zasobu nieruchomości
Miasta Będzina
Wynajem lokali mieszkalnych za czynsz wolny Zarówno w roku 2019 jak i w 2020 nie odbyły się
w trybie przetargowym.
przetargi na najem lokali mieszkalnych z uwagi
na brak lokali spełniających kryterium do ich wynajmu
w tym trybie.
Lokale do przetargu muszą spełnić kryterium
powierzchniowe tj. minimum 80m2..

33

Wynajem lokali na czynsz wolny
następuje w drodze przetargu i odbywa
się na zasadach określonych w uchwale
nr XXVIII/222/2016
Rady Miejskiej
Będzina z dnia dnia 21 grudnia 2016
w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Miasta Będzina.

Remonty i modernizacje zasobu stanowiącego
mieszkaniowy zasób gminy - gmina corocznie
ponosi znaczne nakłady finansowe na remonty
i modernizację posiadanego zasobu lokalowego.
Biorąc pod uwagę, iż zasób komunalny Gminy
Będzin w większości zlokalizowany jest
w centrum miasta Śródmieście i stanowi tzw.
starą zabudowę (budynki te w znacznej części
zostały wzniesione w XIX i XX wieku i tym
samym wymagają ponoszenia znacznych
nakładów finansowych celem zapewnienia
bezpiecznego ich użytkowania.
Utrzymanie takiej charakterystycznej zabudowy
wymaga racjonalnych systematycznych działań
w zakresie potrzeb remontowych.
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W 2019 roku zostały wydatkowane środki finansowe
z budżetu gminy na remonty i modernizacje
mieszkaniowego zasobu gminy, kwota w wysokości
1 912 411,11 zł z czego na:
- remonty kapitalne dachów – w tym budynków
mieszkalnych,
użytkowych,
pomieszczeń
gospodarczych - 59 773,69 zł,
- stolarka okienna - 117 417,44 zł,
- roboty zduńskie i remonty kominów - 210 562,39 zł,
- roboty wodno – kanalizacyjne – 60 091,32 zł,
- roboty elektryczne – 33 308,92 zł,
- remont lokali mieszkalnych i użytkowych (w tym
do zasiedlenia) – 507 757,78 zł - wyremontowano
31 lokali mieszkalnych w tym dla 2 lokali rozpoczęto
prace remontowe, które zostały zakończone w 2020
roku,
- roboty ogólnobudowlane - 131 120,61 zł,
- centralne ogrzewanie – wymiana piecy dwu
funkcyjnych przy ul. Odrodzenia 53 i przy ul. Szkolnej
1 – 28 903,05 zł,
- wyburzenia – 197 091,09 zł,
- remonty modernizacyjne – obejmują swoim
zakresem termomodernizacje/ renowacje budynków
stanowiących mieszkaniowy zasób gminy - 566
384,82 zł.
Natomiast w 2020 roku zostały wydatkowane środki
finansowe
z
budżetu
gminy
na
remonty
i modernizacje mieszkaniowego zasobu gminy kwota
w wysokości 5 894 028,95 zł z czego na:

Prace remontowe swoim zakresem
obejmują
między
innym
wymianę
wewnętrznych linii zasilających budynki,
instalacje wodno – kanalizacyjne oraz
przyłącza sanitarne, remonty kapitalne
dachów w tym między innymi naprawy
poszyć dachowych, oraz inne remonty
części
wspólnych
nieruchomości
i przynależnych do nich elementów
mające wpływ na ogólną estetykę
budynku
oraz
przede
wszystkim
bezpieczeństwo
zamieszkujących
w nich osób oraz osób poruszających się
w ich obrębach.

- remonty kapitalne dachów – w tym budynków
mieszkalnych,
użytkowych,
pomieszczeń
gospodarczych - 41 892,02 zł,
- stolarka okienna - 59 222,64 zł,
- roboty zduńskie i remonty kominów - 166 240,44 zł,
- roboty wodno–kanalizacyjne – 23 382,17 zł,
- roboty elektryczne – 13 975,49 zł,
- remont lokali mieszkalnych i użytkowych
(w tym do zasiedlenia) – 220 065,65 zł
wyremontowano 10 lokali mieszkalnych, w tym dla
1 lokalu rozpoczęto prace remontowe.
- roboty ogólnobudowlane w tym wyburzenie - 177
350, 00 zł,
- centralne ogrzewanie – wymiana piecy dwu
funkcyjnych
przy ul.
Odrodzenia 53 6 117,67 zł,
- remonty modernizacyjne – obejmują swoim
zakresem termomodernizacje/ renowacje budynków
stanowiących mieszkaniowy zasób gminy - 5 185
782,87 zł dla 8 budynków wytypowanych
do termomodernizacji mieszkaniowego zasobu w tym
dla dwóch budynków kontynuacja zakończenia prac
została przedłużona do roku 2021.
Partycypacja w remontach / modernizacjach
nieruchomości stanowiących własność wspólnot
mieszkaniowych z udziałem Gminy Będzin
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W 2019 roku Gmina wydatkowała kwotę w wysokości
1 947 177, 57 zł na fundusze remontowe z tytułu
posiadanych udziałów w 145 budynkach wspólnot
mieszkaniowych z udziałem Gminy Będzin, a w roku
2020 została wydatkowana kwota w wysokości 1 938
988,83 zł.

Fundusze
remontowe
przeznaczane
są na remonty części wspólne budynku,
między innymi na termo-modernizacje,
remonty dachów, klatek schodowych,
instalacji
elektrycznych,
wodno
–
kanalizacyjnych,
remonty
elewacji
budynków
itp.
uchwały
dotyczące
wydatkowanych środków finansowych

Tendencja
zniżkowa
spowodowana
jest podejmowane są przez współwłaścicieli
wprowadzonym stanem epidemiologicznym na nieruchomości większością głosów.
terenie kraju w związku z niemożliwością zwoływania
zebrań
wspólnot
mieszkaniowych,
nie
były
podejmowane uchwały I kwartale 2020 roku z planem
gospodarczym. Uchwały te były podejmowane w
trybie indywidualnego zbierana głosów w terminach
III i IV kwartału. W związku z tym wydatki na
funduszach remontowych były niższe niż w ubiegłym
roku.
Program odpracowania zaległości czynszowych:
12
lipca
2016
roku
Zarządzeniem
nr 0050.311.2016 został wdrożony program
ułatwienia spłaty należności czynszowych,
odszkodowań za zajmowanie lokali bez tytułu
prawnego, opłat niezależnych od właściciela oraz
odsetek ustawowych osobom korzystającym
z lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Będzin – w formie odpracowania
należności na rzecz gminy Będzin. Program ten
ma na celu zmniejszenie skali zaległości
czynszowych
w
lokalach
mieszkalnych
stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.
Program realizowany jest przez Miejski Zakład
Budynków Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie.

W 2019 roku zostało zawartych 6 porozumień,
co przełożyło się na odpracowaną kwotę w
wysokości 29 433,15 zł.
Natomiast w 2020 roku porozumień zawartych było 5,
na łączną kwotę odpracowanych należności 36
584,00 zł.

Program oddłużeniowy umarzania należności W 2019 roku był widoczny brak zainteresowania tą
czynszowych niezwiązanych z prowadzeniem formą pomocy.
działalności
gospodarczej
program
oddłużeniowy
umarzania
należności
czynszowych niezwiązanych z prowadzeniem
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Opracowane Programy mają na celu
zmniejszenie
skali
zaległości
czynszowych w lokalach mieszkalnych
stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.
Dane pozyskiwane są od zarządcy
gminnych
nieruchomości
Miejskiego
Zakładu
Budynków
Mieszkalnych
Sp.z o.o.

działalności gospodarczej – został wdrożony
w dniu 29 maja 2015 roku Uchwała nr
VII/49/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia
3.04.2015
roku
w
sprawie
określania
szczegółowych zasad, sposobu
i trybu
udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnych
mających
charakter
cywilnoprawny,
przypadających Miastu Będzin lub jego
jednostkom
podległym,
warunków
dopuszczalności
pomocy
publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania
organów i osób uprawnionych do udzielenia tych
ulg z późniejszymi zmianami. Program ten
ma na celu pomoc w przezwyciężaniu trudności
dłużnikom zamieszkującym w mieszkaniowym
zasobie gminy, którzy niegdyś znaleźli się
w trudnej sytuacji materialnej. Program
realizowany jest przez Miejski Zakład Budynków
Mieszkalnych z siedzibą w Będzinie.

Natomiast w 2020 roku zostały dokonane
3 umorzenia w związku z realizacją programu
oddłużeniowego, co przełożyło się na kwotę
w wysokości 21 433,22 zł.

Dodatki mieszkaniowe - zasady przyznawania
dodatku mieszkaniowego reguluje ustawa z dnia
21
czerwca
2001
roku
o
dodatkach
mieszkaniowych.

W
2019
roku
została
wypłacona
kwota
2 089 025 zł dla 8 916 gospodarstw domowych.
Natomiast w 2020 roku została wypłacona kwota
w wysokości 1 979 912 zł dla 7 816 gospodarstw
domowych.
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Jest
to
szczególna
pomoc
dla
mieszkańców znajdujących się w trudnej
sytuacji finansowej oraz spełniających
pozostałe warunki określone w wyżej
cytowanej
ustawie
tj.
kryterium
metrażowe, dochodowe
i posiadanie
tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
mieszkalnego.

Dodatki energetyczne - zasady przyznawania
dodatku energetycznego reguluje ustawa z dnia
10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne oraz
obwieszczenia Ministra Energii w sprawie
wysokości dodatku energetycznego.

W 2019 roku została wypłacona kwota w wysokości
22 887 zł dla 1 669 gospodarstw domowych,
a w 2020 kwota wydatkowana na ten cel stanowi 17
817 dla 1 343 gospodarstw domowych.

O przyznanie dodatku energetycznego
mogą ubiegać się osoby, które mają
przyznany
dodatek
mieszkaniowy
i są stroną umowy sprzedaży energii
elektrycznej i zamieszkują w miejscu
dostarczania energii elektrycznej.

2.2. Zasób komunalny lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy Będzin

Gmina Będzin gospodaruje zasobami mieszkalnymi stanowiącymi jej własność (w budynkach komunalnych), współwłasność
(w tym wspólnoty mieszkaniowe) oraz pozostającymi w jej zarządzie - tzw. prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.
Tab. 5. Zasób komunalny lokali mieszkalnych i użytkowych – 2020 r.
Stan na 31.12.2019 roku
1

2

38

Stan na 31.12.2020 roku

Liczba budynków ogółem/m2

307

147 822,44 m2

305

143 618,42 m2

W tym

Własność gminy

110

64 470,14 m2

109

64 222,45 m2

Własność wspólnot
mieszkaniowych z udziałem
gminy Będzin

145

58 550,87 m2

145

54 902,35 m2

Budynki administrowane przez
gminę (samoistne posiadanie)

52

24 801,43 m2

51

24 397,26 m2

Liczba lokali mieszkalnych ogółem /m2

3 046

134 260,06 m2

2 946

130 092,58 m2

W tym

1 193

55 587,70 m2

1 188

55 405,31 m2

W budynkach własności gminy

1 348

56 681,82 m2

1 265

53 093,64 m2

500

21 788,04 m2

490

21 463,64 m2

5

202,49 m2

5

202,49 m2

Liczba lokali użytkowych ogółem/m2

205

13 403,37 m2

205

13 403,37 m2

W tym

W budynkach własności gminy

122

8 882,44 m2

122

8 882,44 m2

W budynkach wspólnot
mieszkaniowych z udziałem
gminy Będzin

27

1 507,54 m2

27

1 507,54 m2

W budynkach
administrowanych przez gminę
(samoistne posiadanie)

56

3 013,39 m2

56

3 013,39 m2

107

2 696,13 m2

104

2 637,13 m2

W budynkach wspólnot
mieszkaniowych z udziałem
gminy Będzin
W budynkach
administrowanych przez gminę
(samoistne posiadanie)
Lokale nabyte w wyniku
spadkobrania w budynkach
zarządzanych przez
Spółdzielnię Mieszkaniową
„Wspólnota”
3

4

Liczba garaży ogółem/m2

5

Powierzchnia niemieszkalna w budynkach ogółem
W tym
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W budynkach własności gminy

7 432,97 m2

5 631,59 m2

W budynkach
administrowanych przez gminę
(samoistne posiadanie)

184,41 m2

184,41 m2

6

Lokale socjalne wynajęte od innych podmiotów
W tym

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Wspólnota”

101,34 m2

1

1

101,34 m2

Z tytułu powierzonych czynności Gmina poniosła następujące wydatki:
Tab.6. Wydatki bieżące – mieszkaniowy zasób komunalny
lp

koszty
2

2019

2020

1

Stawka za 1m / zł

1,73 zł

1,73 zł

2

Wysokości dopłaty do spółki
prawa handlowego

3 415 000,00 zł w tym na
remonty bieżące
651 290,83 zł

3 328 743 zł w tym na
remonty bieżące
634 983,00 zł

2. Najem lokali komunalnych, socjalnych w świetle obowiązującej uchwały Rady Miejskiej Będzina
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Będzina obecnie normują przepisy Uchwały
Nr XXVIII/222/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2016 opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego w dniu 30 grudnia 2016 roku.
W 2019 roku w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej

zostało złożonych 109 wniosków o najem lokali mieszkalnych

i socjalnych, a w roku 2020 liczba ta wyniosła 97 wniosków. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku na przydział lokalu
komunalnego oczekiwało 21 osób/rodzin, a na przydział lokalu socjalnego 74 osób/rodzin. Natomiast w 2020 roku na dzień
31 grudnia na przydział lokalu komunalnego oczekuje 24 osób/rodzin, a na przydział lokalu socjalnego 69 osób/rodzin.
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Wnioski osób/rodzin oczekujących zostały zakwalifikowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową na podstawie obowiązujących
przepisów powołanej wyżej uchwały.
W 2019 roku Referat Gospodarki Mieszkaniowej wydał 30 skierowań do zawarcia umów najmu w tym:


15 skierowań na lokale komunalne – zgodnie z realizacją listy osób/rodzin zakwalifikowanych do przyznania lokalu

komunalnego,


10 skierowań zostało wydanych dla uczestników w programie mieszkań do remontów,



5 skierowań do zawarcia umów na lokale socjalne – zgodnie z realizacją listy osób/rodzin zakwalifikowanych do przyznania

lokalu socjalnego.
W 2020 roku zostało wydanych 16 skierowań do zawarcia umowy najmu w tym:


11 skierowań na lokale komunalne – zgodnie z realizacją listy osób/rodzin zakwalifikowanych do przyznania lokalu

komunalnego,


2 skierowania zostały wydane dla uczestników w programie mieszkań do remontów,



3 skierowania do zawarcia umów na lokali socjalnych – zgodnie z realizacją listy osób/rodzin zakwalifikowanych

do przyznania lokalu socjalnego.
Program mieszkań do remontu – został wdrożony Uchwałą Nr XXVIII/222/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2016
roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Będzina.
W roku 2020 pula lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu wyniosła 4.

41

3. Najem lokali socjalnych na podstawie art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Uprawnienie do otrzymania od gminy lokalu socjalnego wynika z obowiązku ustawowego określonego w art. 14 ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w wyroku nakazującym
opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek
zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.
W 2019 roku przesłano 11 ofert najmu lokali socjalnych na rzecz osób objętych wyrokami o eksmisję z prawem do lokali socjalnych
z czego zrealizowanych zostało 5 wyroków.
W 2020 roku przesłano 8 ofert najmu lokali socjalnych na rzecz osób objętych wyrokami o eksmisję z prawem do lokali socjalnych
z czego zrealizowanych zostało 4 wyroków.
Gmina po weryfikacji i aktualizacji danych dotyczących złożonych wyroków z prawem do otrzymania lokali socjalnych na dzień
31

grudnia

2020

roku

ma

do

zrealizowania

267

wyroków

z

czego

198

stanowią

wyroki

przypadające

z mieszkaniowego zasobu gminy.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Będzin posiadała socjalnych lokali 284 z czego:
77 lokali na Osiedlu Wolska – Kompleks osiedla socjalnego oddanego do użytku w 2012 roku i 31 lokali w budynku przy
ul. Odrodzenia 53 – budynek zasiedlony w 2006 roku.
Pozostałą ilość lokali socjalnych stanowią lokale zlokalizowane na terenie Gminy, w tym między innymi w budynkach przy
ul. Energetycznej, Promyka 65, a ponadto lokale socjalne zlokalizowane są w rejonie Śródmieścia. W większości są to lokale
o obniżonym standardzie wyposażenia technicznego budynku.
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4. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargowej
W 2020 roku sprzedaży dokonywano w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XV/95/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia
26 września 2019 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Będzin na rzecz
najemców oraz na podstawie Zarządzenia Nr 0050/396/2011 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27 grudnia 2011 roku, w sprawie
zwrotu i sposobu waloryzacji kaucji mieszkaniowych dla osób, które wykupiły bądź opróżniły lokal mieszkalny z zasobu
mieszkaniowego Gminy.
Tab.7. Sprzedaż zasobów komunalnych

1

Ilość złożonych wniosków

2

2020

74

85

Ilość

Wartość zł

Ilość

Wartość zł

45

680 980,42

84

1 154 564,30

Na rzecz najemców

42

368 132,00

79

740 954,30

W drodze przetargu

3

312 848,42

5

413 610,00

Sprzedaż ogółem:
W tym

2019

5. Wynajem lokali mieszkalnych za czynsz wolny w trybie przetargowym
Zarówno w roku 2019 jak i w 2020 roku nie odbyły się przetargi na najem lokali mieszkalnych z uwagi na brak lokali spełniających
kryterium do ich wynajmu w tym trybie. Lokale do przetargu muszą spełniać kryterium powierzchniowe tj. 80 m².
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6. Gospodarka lokalami użytkowymi (wynajem lokali użytkowych)
Wynajem lokali użytkowych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami tj. w trybie przetargowym oraz w oparciu o akty prawa miejscowego regulujące wynajem lokali użytkowych
zlokalizowanych w zasobie gminy tj.:
- Uchwała Nr L/433/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony lokali użytkowych z gminnego zasobu nieruchomości Miasta
Będzina.
- Zarządzenie Nr 0050.304.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zasad wynajmowania oraz
użyczania na czas oznaczony do 3 lat lokali użytkowych z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina,
-Zarządzenie Nr 0050.397.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1 października 2018 roku w sprawie trybu wynajmowania
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony lokali użytkowych i garaży z gminnego zasobu nieruchomości
Miasta Będzina.
Ponadto przy przeprowadzaniu przetargów na najem wolnych lokali użytkowych, dla pierwszych licytacji przyjmie się stawki
wywoławcze zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.236.2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali
użytkowych z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina.
Powierzchnie udostępniane na prowadzenie działalności gospodarczej jakimi dysponuje Gmina Będzin w ramach zasobu
komunalnego stanowią lokale położone w większości na parterach nieruchomości w szczególności w budynkach frontowych
zlokalizowanych w przeważającej mierze w ścisłym centrum miasta między innymi przy ul. Małachowskiego, Piłsudskiego,
Potockiego, Modrzejewskiej, Sączewskiego i al. H. Kołłątaja.
44

Również lokale użytkowe znajdują się w oficynach, jak i również w rejonie Osiedla Ksawera, Osiedle Warpie dzielnicy Łagisza
i Grodźca.
Przetargi odbywają się w formie ustnych licytacji z reguły bez ograniczeń przedmiotowych i podmiotowych.
Wyjątkiem są organizowane przetargi dla lokali użytkowych zlokalizowanych na Dworcu PKP Będzin Miasto z uwagi
na szczególne przepisy sprzedaży alkoholu i gier hazardowych.
Tab.8. Wynajem lokali komunalnych
2019

2020

W trybie przetargu ustnego

4

8

W trybie bezprzetargowym (w
tym również przedłużenie umów
najmu)

14

17

W trybie przetargowym

0

2

W trybie bezprzetargowym

2

3

Wynajem lokali użytkowych:
W tym

Wynajem garaży
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7. Remonty i modernizacje budynków i lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy
Gmina corocznie ponosi znaczne nakłady finansowe na remonty i modernizacje posiadanego zasobu lokalowego. Biorąc pod
uwagę, iż zasób komunalny Gminy Będzin w większości zlokalizowany jest w centrum miasta – Śródmieście obejmującego
zabytkową zabudowę (budynki te w znacznej części zostały wzniesione w XIX i XX wieku) to wymaga ponoszenia znacznych
nakładów finansowych celem zapewnienia bezpiecznego jej użytkowania.
Utrzymanie takiej charakterystycznej zabudowy wymaga racjonalnych systematycznych działań w zakresie potrzeb remontowych.
Corocznie przeprowadza się modernizację i remonty części wspólnych budynków komunalnych i budynków tzw. w przymusowym
zarządzie gminy. Celem zapewnienia ich prawidłowego bezawaryjnego użytkowania należy zachować substancję mieszkaniową
w odpowiednich wartościach zarówno użytkowych jak i technicznych. W związku z tym sukcesywnie wymieniane są bądź
remontowane części wspólne budynku oraz inne urządzenia techniczne mające wpływ na ogólny komfortu w nich zamieszkujących
lokatorów. Prace te między innymi obejmują remont lub wymianę wewnętrznej linii zasilającej, instalacje wodno – kanalizacyjne,
remonty kapitalne dachów oraz inne remonty części wspólnych budynku i przynależnych do nich elementów mające wpływ
na ogólną estetykę budynku oraz bezpieczeństwo zamieszkiwania w nich osób oraz osób poruszających się w ich obrębach.
W związku z powyższym w 2020 roku przeprowadzono między innymi remonty i modernizacje części wspólnych budynku
w zakresach:


remontów kapitalnych dachów,



wymiany stolarki okiennej,



robót zduńskich i remontów kominów,



robót ogólnobudowlanych, wodno – kanalizacyjnych, elektrycznych,
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remontów lokali mieszkalnych i użytkowych (w tym do zasiedlenia),



centralnego ogrzewania,



oraz prac modernizacyjnych nieruchomości gminy tj. termomodernizacje budynków.

Porównywalne lata 2019 i 2020 obrazuje poniższa tabela dotycząca poniesionych wydatków na poszczególne zakresy prac
remontowych:
Tab. 9. Wydatki remontowe – zasób komunalny
lp

zakres

2019 rok
wartość w zł

2020 rok
wartość w zł

1

Remonty kapitalne dachów

59 773,69

41 892,02

2

Wymiana stolarki okiennej

117 417,44

59 222,64

3

Roboty zduńskie i remont kominów

210 562,39

166 240,44

4

Roboty wodno – kanalizacyjne

60 091,32

23 382,17

5

Roboty elektryczne

33 308,92

13 975,49

7

Remont lokali mieszkalnych i użytkowych
(w tym do zasiedlenia)

507 757,78

220 065,65

8

Roboty ogólno - budowlane

131 120,61

177 350,00

9

Centralne ogrzewanie

28 903,05

6 117,67

10

Remonty inwestycyjne w tym
termomodernizacje budynków/
dokumentacja techniczna itp

566 384,82

5 185 782,87
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Ponadto gmina partycypuje w kosztach technicznego utrzymania budynków stanowiących własność wspólnot
mieszkaniowych z udziałem Gminy Będzin. Z tego tytułu na fundusze remontowe została wydatkowana w 2019 kwota
1 947 177,57 zł na fundusze remontowe z tytułu posiadanych udziałów w 145 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem
Gminy Będzin, a w roku 2020 została wydatkowana kwota w wysokości 1 938 988,83 zł.
Fundusze remontowe przeznaczane są na remonty części wspólne budynku między innymi na termomodernizacje, remonty
dachów, klatek schodowych, instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, remonty elewacji budynków itp. uchwały dotyczące
wydatkowanych środków finansowych podejmowane są przez współwłaścicieli nieruchomości większością głosów.
Tendencja zniżkowa w 2020 roku spowodowana jest wprowadzonym stanem epidemiologicznym na terenie kraju w związku
z niemożliwością zwoływania zebrań wspólnot mieszkaniowych, nie były podejmowane uchwały w I kwartale 2020 roku z planem
gospodarczym. Uchwały te były podejmowane w trybie indywidualnego zbierana głosów w terminach III i IV kwartału. W związku
z tym wydatki na funduszach remontowych były niższe niż w ubiegłym roku.
3. Ład przestrzenny
3.1.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, plany zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest podstawowym dokumentem dla władz
samorządowych gminy, na podstawie którego powinna być prowadzona polityka i strategia działań, przede wszystkim w sferze
zagospodarowania przestrzennego. Stanowi również dokument, który uwzględnia i konsoliduje zasady określone w koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz
strategii rozwoju gminy.
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Nie jest ono aktem prawa miejscowego, ale jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.
W 2020 roku realizowano, bądź zakończono procedury planistyczne w sprawie następujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego:
1. Uchwała nr XXI/157/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w rejonie ulic:

Wolności, Sadowej,

Modrzejowskiej. (Procedura rozpoczęta w 2019 r., a zakończona w 2020 r.). Powierzchnia około 32 ha.
2. Uchwała nr XVI/103/2019 z 24.10.2019 r. Rady Miejskiej Będzina w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec „Osówka”.
(Procedura w realizacji, planowany termin zakończenia 30.09.2021 r.). Powierzchnia około 121 ha.
3. Uchwała nr XXVII/202/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2020 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w rejonie dzielnicy Łagisza drogi Odkrywkowej,
Niepodległości, Pokoju, Parkowej oraz granicą z Gminą Psary.
Powierzchnia około 300,66 ha.
III. INFORMACJE FINANSOWE
1. Stan finansów miasta
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udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 57%



udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 8%



zadłużenie ogółem – 79 250 000 zł

(Procedura rozpoczęta w 2018 r., a zakończona w 2020 r.)

2. Wykonanie budżetu gminy
o

wykonanie dochodów – 292 317 101,96 zł

w tym PIT – 65 865 334,00 zł
w tym PN – 46 833 572,83 zł
o

wykonanie wydatków – 298 122 336,36 zł

o

wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny – (-5 805 234,40 zł)

o

dochody z majątku – 9 130 661,04 zł

3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych


wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu – 28 955 191,00 zł to plan, a wykonanie wynosi 23 674 101,52 zł
(82% wykonania planu).

IV. WYKAZ POZYSKANYCH W 2020 R. ŚRODKÓW UNIJNYCH
Tab.10.Projekty wybrane do dofinansowania w 2020 roku
Nazwa projektu

Wartość dofinansowania

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących
mieszkaniowy zasób Gminy Będzin – Pakiet III”

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – 339 517,00 zł

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących
mieszkaniowy zasób Gminy Będzin – Pakiet I”

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – 594 448,11 zł

„Modernizacja ciągów pieszych w Będzinie”

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – 155 612,00 zł
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„Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy – budowa
oświetlenia boiska”

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – 51 853,66 zł

„Energooszczędna modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie
Miasta Będzina”

2 919 942,58 zł

„Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł
odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na
terenie Będzina”

3 051 451,47 zł

„Będzińskie przedszkola równych szans”

1 232 055,16 zł Europejski Fundusz Społeczny

„Będzińska szkoła dla rodziny – wzrost dostępności i jakości usług
społecznych w śródmieściu Będzina”

154 421,02 zł Europejski Fundusz Społeczny

„Będzińska szkoła dla rodziny – wzrost dostępności i jakości usług
społecznych w śródmieściu Będzina”

154 421,02 zł Europejski Fundusz Społeczny

„Aktywni i samodzielni” (EFS)

129 731,80 zł Europejski Fundusz Społeczny

„Razem łatwiej – wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec
poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej”

258 154,42 zł Europejski Fundusz Społeczny

RAZEM DOFINANSOWANIE
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9 041 608,24 zł

Projekty złożone do dofinansowania w 2020 roku
1. „Razem łatwiej – wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Grodziec poprzez rozwinięcie działalności Klubu Integracji Społecznej” (EFS) –
258 154,42 zł
2. „Będzińskie przedszkola równych szans” (EFS) – 1 232 055,16 zł
3. „Będzińska szkoła dla rodziny – wzrost dostępności i jakości usług społecznych w śródmieściu Będzina” (EFS) – 154 421,02 zł
4. „Aktywni i samodzielni” (EFS) – 129 731,80 zł
5. „Energooszczędna modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Będzina” – 2 919 942,58 zł
6. „Edukacja drogą do przyszłości będzińskich uczniów” (EFS) – 154 421,02 zł
7. „Będzińskie szkoły sukcesu” - 1 103 343,83 zł (lista rezerwowa)
8. „Ograniczanie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina” - 1 234 000,00 zł
9. „Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina”
– 3 051 451,47 zł
10. OSiR GZM - 967 480,00 zł (zwrot)
11. Rozkówka – GZM – 200 000 zł (zwrot)
12. Termomodernizacja a PM 14 – 1 334 449,33 zł
13. Termomodernizacja OK – 2 396 883,68 zł
14. Termomodernizacja PM 6 – 1 184 859,96 zł
15. Termomodernizacja TDZ – 1 343 494,09 zł
16. Rozwój infrastruktury społecznej - mieszkania socjalne w Będzinie – 383 631,24 zł

17. POIiŚ Pakiet V – 1 284 304,28 zł
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18. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin – Pakiet III” – Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia – 339 517,00 zł
19. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin – Pakiet I” – Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia – 594 448,11 zł
20. RFIL – czekowy - 3 767 908zł
21. Fundusz Dróg Samorządowych – 11 123 788,00 zł
22. Przebudowa pływalni krytej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w budynku SP nr 10 w Będzinie – 5 000 000,00 – RIFL I
23. Budowa basenu letniego – 23 500 000,00 - RIFL I
24. Instalacja do sortowania odpadów komunalnych w Będzinie – 50 000 000,00 - RIFL I
25. Budowy kompostowni bioodpadów w Będzinie – 30 000 000,00 - RIFL I
26. Podziemny/półpodziemny system gospodarowania odpadami w Będzinie – 37 500 000,00 - RIFL I
27. Budowa centrum przesiadkowego w Będzinie – 10 000 000,00 - RIFL I
28. Przebudowa drogi przy ul. Żeromskiego w Będzinie – 5 000 000,00 - RIFL I
29. Przebudowa ul. Partyzantów w Będzinie – 8 500 000,00 - RIFL I
30. Prace konserwacyjne i renowacyjne na Zamku w Będzinie wraz z modernizacją drogi prowadzącej na zamek – 15 000 000,00 - RIFL I
31. Modernizacja stadionu miejskiego w Będzinie – 5 000 000,00 - RIFL
32. Kalejdoskop historii – trasa ekspozycyjna pod Wzgórzem Zamkowym – 5 000 000,00 - RIFL I
33. Modernizacja budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie – 4 900 000,00 - RIFL I
34. Budowa budynku sali gimnastycznej przy SP nr 2 w Będzinie – 5 000 000,00 - RIFL I
35. Budowa basenu letniego w Będzinie - 23 500 000,00 - RIFL II
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36. Przebudowa drogi przy ul. Żeromskiego w Będzinie – 5 000 000,00 – RIFL II
37. Budowa układu komunikacyjnego pomiędzy drogą powiatową nr 4719 S (ul. Gzichowska) a terenami inwestycyjnymi przy ul. Brzozowickiej
w Będzinie – 10 200 000,00 – RIFL II
38. ŻM nr 3 Będzin (Maluch +) - 1 550 000,00 zł
39. Basen SP 10 – MSiT – 1 006 964,00 zł
40. Sala gimnastyczna SP 2 – 1 313 493,00 zł
41. Prace remontowo-konserwatorskie w Pałacu Mieroszewskich – 497 757,50 zł – MKiDN
42. „Poprawa funkcjonalności zaplecza sportowego w Łagiszy - budowa oświetlenia boiska” – 54 213,00 GZM
43. „Modernizacja ciągów pieszych w Będzinie” – 155 612,34 zł GZM
V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII W 2020 ROKU

1.Wykaz polityk, programów i strategii obowiązujących w 2020 r.
1.Strategia rozwoju miasta Będzina na lata 2012-2020.
2.Program rewitalizacji dla miasta Będzina na lata 2017-2023.
3.Gminny program opieki nad zabytkami miasta Będzina na lata 2016-2020.
4.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Będzina.
5.Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata
2019 - 2020.
6.Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata
2017 – 2019 - kontynuacja programu na lata 2020-2022.
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7.Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2020.
8.Miejski program przeciwdziałania narkomanii na lata 2014 – 2020.
9.Miejski programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2020 rok.
10.Aktualizacja programu ochrony środowiska dla miasta Będzina na lata 2014 - 2019 z perspektywą do roku 2020.
11.Miejski program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Będzina.
12.Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Będzina do 2020 r.
13.Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla miasta Będzina na lata 2011-2014 z perspektywą do 2022 r.
14.Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
15.Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.
16.Program odpracowania zaległości czynszowych.
17.Program oddłużeniowy umarzania należności czynszowych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
1.STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020
Działania samorządu mające na celu rozwój gminy wymagają planowania perspektywicznego oraz koordynacji działań.
Są to działania o różnym zakresie i tematyce prowadzone przez wiele lat przez władze samorządowe gminy we współdziałaniu
ze społecznością lokalną. Aby zachować ciągłość i kontynuację wymagają one oparcia o planowanie strategiczne, wyznaczające
główne cele podejmowanych działań.
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Strategia Rozwoju precyzuje perspektywiczne cele, kierunki działań oraz zadania realizacyjne służą racjonalnemu i starannemu
planowaniu miejskich inwestycji i przedsięwzięć. Implementacja (wdrożenie) strategii polega z kolei na podejmowaniu działań
w celu urzeczywistnienia czteroelementowej misji rozwoju zawartej w dokumencie strategicznym. Na misję Miasta Będzina składają
się:
-Główny cel – zasadnicza aspiracja rozwoju,
-Domeny strategicznego rozwoju – podstawowe obszary prowadzenia polityki rozwoju tj.
Domena 1: Dobre warunki do życia mieszkańców Będzina w bezpiecznym i zadbanym mieście
Domena 2: Będzin przyjazną przestrzenią do realizacji przedsięwzięć gospodarczych
Domena 3: Będzin centrum kulturalno-historycznym Zagłębia
-Wartości – istotne z punktu widzenia rozwoju miasta wartości, to w co wierzymy,
-Standardy zachowań organizacyjnych – procedury, polityki i schematy działania.
Misja stanowi „kościec” dokumentu Strategii, który uszczegółowiony jest poprzez zapisy celów strategicznych, celów operacyjnych
oraz propozycji zadań.
Co istotnie, Strategia Rozwoju jest tak naprawdę dokumentem planowania rozwoju miasta - nadrzędnym nad pozostałymi
dokumentami strategicznymi. Wyznacza ona jednocześnie ramy odniesienia dla innych dokumentów rozwojowych o charakterze
bardziej branżowym, które obowiązują w mieście. Zawartość tych dokumentów wynika z różnego rodzaju uwarunkowań, w tym
wymogów prawnych, i w spójny sposób dopełnia plany rozwojowe miasta Będzina ujęte w strategii rozwoju.
W układzie tabelarycznym przedstawiono jedynie przykłady wybranych - zrealizowanych przedsięwzięć strategicznych. Pozostałe
uwzględniono w realizacji programów branżowych miasta: środowiskowych, społecznych i przestrzennych.
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Projekt/przedsięwzięcie

Opis zadania/
przedsięwzięcia

Realizator zadania/
przedsięwzięcia

Koszt zadania/
przedsięwzięcia

Osiągnięte wskaźniki celu

Wnioski,
rekomendacje,
przyszłe zamierzenia

Domena 1: Dobre warunki życia mieszkańców Będzina w bezpiecznym i zadbanym mieście
Cel strategiczny II: Rozwijająca się i edukująca społeczność miejska
REALIZACJA PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH
WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIE
DOFINANSOWANIE: 1 412 537,20 ZŁ
Projekt „Serce, sztuka
leczenia Ziemi”

Projekt realizowany
Urząd Miejski
w ramach programu
w Będzinie, Szkoła
Erasmus +
Podstawowa nr 1
Mobilność kadry edukacji
szkolnej.

Projekt „Bliżej
wymarzonej Europy –
pozyskiwanie nowych
umiejętności przez
nauczycieli kluczem
do sukcesu naszych
uczniów”

Projekt realizowany w
ramach Programu
Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój
(POWER)
współfinansowanego
przez Europejski
Fundusz Społeczny.
Głównym celem tego
przedsięwzięcia było:
poprawienie jakości
kształcenia w szkole
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Urząd Miejski
w Będzinie, Szkoła
Podstawowa nr 6

17.482,79 zł

-------------------

Celem projektu jest edukacja
ekologiczna, uświadamianie
uczniów w zakresie ochrony
środowiska, poprawa jakości
nauczania języka angielskiego.
Rozliczono zadanie w 2020
roku.
Dzięki udziałowi w programie
odnotowano:
- wzrost i rozwój kompetencji
kluczowych, podniesienie
umiejętności w zakresie
korzystania z nowoczesnych
technik informacyjnokomunikacyjnych nauczycieli i
częstsze stosowanie tych
rozwiązań na zajęciach,

Kontynuacja projektu
w 2021 r.

poprzez rozwój
kluczowych kompetencji
co zwrotnie pozytywnie
wpłynęło na poprawienie
wyników uczniów.
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- nawiązanie nowych kontaktów
międzynarodowych i włączenie
się w działania proeuropejskie
większej liczby nauczycieli,
- zwiększenie poziomu
motywacji do nauki języków
obcych, co będzie zachętą do
samodoskonalenia i
poszukiwania twórczych
rozwiązań w pracy
dydaktycznej,
- pomoc dla nauczycieli
w zdobyciu nowych kwalifikacji
(nauczanie za pomocą CLIL
oraz ICT, nauczanie drugiego
języka),
- nauczyciele zyskali nowe
praktyczne narzędzia i pomysły
na to, by każdy uczeń w szkole
miał zapewnioną edukację
wolną od dyskryminacji i
uprzedzeń, by miał równy
dostęp do możliwości
edukacyjnych.

Projekt „Polsko portugalskie związki
kulturowe”

Projekt finansowany
Urząd Miejski
ze środków Unii
w Będzinie, Szkoła
Europejskiej POWER.
Podstawowa nr 4
Celem projektu jest
rozwój kompetencji
kluczowych
i świadomości
wielokulturowej uczniów.
Odkrywanie polskiej
i portugalskiej historii,
kultury i tradycji w
kontekście tworzenia
międzykulturowego
dialogu.

--------------------

Celem projektu jest rozwój
Kontynuacja projektu
kompetencji kluczowych
w roku 2021.
i świadomości wielokulturowej
uczniów.
Odkrywanie polskiej
i portugalskiej historii, kultury
i tradycji w kontekście tworzenia
międzykulturowego dialogu.

Projekt „Europejczycy
21 wieku”

Projekt realizowany
w ramach programu
Erasmus +.
Mobilność edukacyjna

---------------------

Celem projektu jest
podnoszenie jakości pracy
szkoły przez unowocześnienie
metod pracy, innowacyjność
oraz otwarcie na współpracę
międzynarodową.

Kontynuacja projektu
w latach 2021 –
2022.

Program Aktywna
Tablica

Szkoły Podstawowe
Urząd Miejski
nr 3 i 11 zakwalifikowane w Będzinie, Szkoła
zostały na podstawie
Podstawowa nr 3 i 11
wniosku Miasta Będzina
do nowej edycji
programu Aktywna
tablica.
Wykorzystano – 35.000
zł na zakup laptopów.

Zakup laptopów dla uczniów
objętych kształceniem
specjalnym.

Kontynuacja zadania
w 2021 r.
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Urząd Miejski
w Będzinie, Szkoła
Podstawowa nr 6

35.000,00 zł

Program przewidywał
zaangażowanie środków
własnych w wysokości
3.500 zł dla
zakwalifikowanej do
wsparcia szkoły.
Program Zdalna szkoła W konkursie grantowym
i Zdalna szkoła+
Zdalna szkoła i Zdalna
szkoła+ ogłoszonym
przez CPPC miasto
złożyło wnioski
na zakup laptopów
do nauki zdalnej dla
wszystkich szkół
podstawowych.
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Urząd Miejski
w Będzinie, 10 szkół
podstawowych

225.620,00 zł

Miasto otrzymało 205.000
złotych dofinansowania
na złożone wnioski.
W ramach grantu Zdalna szkoła
za kwotę 115.620 złotych
zakupiono 50 laptopów (po 5 dla
każdej szkoły). Natomiast w
ramach grantu Zdalna szkoła+
za 110.000 złotych zakupiono
40 laptopów wraz ze
słuchawkami (po 4 dla każdej
szkoły).
Laptopy zostały wypożyczone
nauczycielom oraz uczniom do
realizacji zdalnego nauczania.
Dofinansowano zadanie
w ramach środków własnych –
15.620 złotych.

Projekt „Polski złoty
ma sto lat”

Konkurs ogłoszony przez Urząd Miejski
NPB.
w Będzinie, Szkoła
Wniosek o realizację
Podstawowa nr 10
projektu grantowego
przez Szkołę
Podstawową nr 10
uzyskał dofinansowanie
z NBP.
Celem projektu było
zapoznanie się
z historią złotego
na przestrzeni 100 lat.

Projekt „Będzińskie
przedszkola równych
szans” w ramach RPO
Województwa
Śląskiego na lata 2014
– 2020 (Europejski
Fundusz Społeczny),
poddziałanie 11.1.3
Wzrost
upowszechnienia
wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej
- konkurs

Celem projektu jest
Urząd Miejski
wzrost upowszechniania w Będzinie, 13
wysokiej jakości edukacji przedszkoli miejskich
przedszkolnej,
podniesienie poziomu
kompetencji nauczycieli
w zakresie pracy
z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi.
Zakres projektu:
- dodatkowe zajęcia
specjalistyczne i
wspomagające rozwój
psychoruchowy,
- wsparcie nauczycieli
w zakresie doskonalenia
ich umiejętności
i kwalifikacji,
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9.760,00 zł

Całkowita wartość
projektu wynosi:
1 449 476,66 zł,
w tym dofinansowanie
unijne:
1 232 055,16 zł

Na konkurs zgłoszono 77 prac
plastycznych, 40 prac
literackich, w warsztatach
zorganizowanych w Muzeum
Narodowym w Krakowie wzięło
udział 36 uczniów.
Ponadto zorganizowano
wystawę polskich banknotów
i monet.

Realizacja projektu
w 2021 i 2022 roku.

- zakup wyposażenia
i pomocy dydaktycznych
do realizacji zajęć
dodatkowych,
- adaptacja pomieszczeń
na cele przedszkolne,
- modyfikacja przestrzeni
wspierającej rozwój
psychoruchowy dzieci.
Projekt „Edukacja
droga do przyszłości
będzińskich uczniów”
w ramach RPO
Województwa
Śląskiego na lata 2014
– 2020 (Europejski
Fundusz Społeczny)
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Celem projektu jest
poprawa efektywności
kształcenia ogólnego.
Celem głównym projektu
jest wzrost kompetencji
kluczowych uczniów
szkół podstawowych: SP
nr 1 i SP nr 2 w
Będzinie. W ramach
projektu zaplanowano
realizację zajęć
wyrównawczych
i rozwojowych z:
matematyki, przyrody,
biologii, chemii, języków
obcych, informatyki oraz
zajęcia dla uczniów
będących
obcokrajowcami lub
powracających
do kraju po dłuższym
pobycie zagranicą.

Urząd Miejski
w Będzinie, Szkoła
Podstawowa nr 1
i Szkoła Podstawowa
nr 2

Całkowita wartość
projektu wynosi:
200 535,60 zł,
w tym dofinansowanie
unijne:
180 482,04 zł

Kontynuacja projektu
w 2021 i 2022 roku.

W ramach zadań szkoły
biorące udział w
projekcie zostaną
doposażone w środki
dydaktyczne i sprzęt do
pracowni przedmiotów
przyrodniczych i
matematycznych.
W projekcie
przewidziano również
prace remontowowykończeniowe pracowni
matematycznej w SP nr
2 w Będzinie.
Projekt – zakładanie
miniogrodów
botanicznych,
mini arboretów
przy placówkach,
w których jest
prowadzona edukacja
ekologiczna.
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W ramach konkursu
ogłoszonego przez
WFOŚiGW w
Katowicach miasto
Będzin złożyło 2 wnioski
o dofinansowanie.
Celem projektu jest
adaptacja i
wykorzystanie terenów
zielonych do edukacji
dzieci i uczniów.

Urząd Miejski
w Będzinie,
Przedszkole Miejskie
nr 5 i Szkoła
Podstawowa nr 4

------------------

PM 5 na założenie mini ogrodu
botanicznego i arboretum
otrzymało dofinansowanie na
kwotę 2.264 złote. Natomiast
SP 4 na projekt „Pszczeli
zakątek” – mini ogród edukacji
ekologicznej otrzymało
dofinansowanie w wysokości
4.329 złotych.
Zadanie realizowane w okresie
od grudnia 2020 roku do lipca
2021 roku.

Kontynuacja
w 2021 roku.

Projekt „Genialny
Uczniowie Szkoły
umysł” finansowany ze Podstawowej nr 11
środków unijnych
uczestniczą
w projekcie „Genialny
umysł” prowadzonym
przez Wyższą Szkołę
Humanitas
w Sosnowcu we
współpracy z Miastem
Będzin.
W zajęciach bierze udział
51 uczniów, w tym
uczniowie z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia
specjalnego. Celem
zajęć jest realizacja
programów kształcenia i
działań dydaktycznych
z zakresu przedmiotów
matematycznoprzyrodniczych oraz
programowania
i technik pamięciowych,
a także rozwijanie
umiejętności uczenia się
i kreatywności uczniów
klas I- VI.
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Wyższa Szkoła
Humanitas
w Sosnowcu, Szkoła
Podstawowa nr 11,
Miasto Będzin

--------------------

W 2020 r. zakończył się
pierwszy z trzech bloków zajęć
edukacyjnych: „Genialny umysł
– zajęcia z mnemotechniki”
prowadzone przez
doświadczonych wykładowców
z wykorzystaniem m.in. gier
planszowych oraz wirtualnych
szachów.
Uczestnicy poznali i ćwiczyli
mnemotechniki odpowiednio
dostosowane do wieku
odbiorców.
Ze względu na epidemię
warsztaty odbywają się
w formie on-line i są
prowadzone w sposób
umożliwiający aktywny udział
dzieci w zajęciach. Uczniowie
są podzieleni na grupy wiekowe,
otrzymali również materiały
dydaktyczne z kartami pracy
umożliwiające samodzielną
pracę w domu.

Kontynuacja
w 2021 roku.
Dodatkowo objęcie
projektem uczniów
Szkoły Podstawowej
nr 13.

Wspieranie rozwoju
małego dziecka
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Miasto Będzin,
odpowiadając za sieć
placówek wychowania
przedszkolnego,
zagwarantowało zarówno
dostępność do
przedszkoli, jak również
zadbało o stan
techniczny budynków,
bazę i wyposażenie.
Racjonalizacja sieci
placówek wychowania
przedszkolnego:
- przekształcenie
SP nr 1 i SP nr 10
poprzez likwidację
oddziału przedszkolnego,
- przekształcenie PM nr 1
poprzez zmianę siedziby.
Ponadto wspierany jest
system opieki nad
dziećmi do lat 3.

Urząd Miejski
w Będzinie, 13
przedszkoli miejskich
i 4 szkoły podstawowe
z oddziałami
przedszkolnymi
i 3 żłobki.

29.071.043,90 zł

96,95 % dzieci uprawnionych
do korzystania z wychowania
przedszkolnego, objętych
zostało edukacją i opieką
oferowaną przez przedszkola
publiczne i niepubliczne.
Do placówek przedszkolnych
przyjęto wszystkie dzieci,
których rodzice złożyli wnioski.
Adaptacja budynku
przeznaczonego na nową
siedzibę PM nr 1 polegała
na kapitalnym remoncie
wszystkich pomieszczeń
zlikwidowanego Gimnazjum
nr 1. Powstały dobrze
doświetlone duże sale zajęć
z łazienkami, przestronne
korytarze, nowoczesna kuchnia
i pomieszczenia gospodarcze
na każdym piętrze,
zmodernizowano instalację
elektryczną, centralnego
ogrzewania, wodnokanalizacyjną
i wentylację.

Kontynuacja
dotychczasowego
programu
w ramach strategii
społecznej miasta.

Wnętrza zaaranżowano
w jasnych barwach,
udekorowano kolorowymi
motywami oraz wyposażono
w nowoczesne pomoce
dydaktyczne. Prezydent Miasta
Będzina zdecydował
o przeznaczeniu dodatkowych
środków na odnowienie
elewacji.
Zmiana siedziby wpłynęła
na znaczną poprawę warunków
kształcenia, wychowania
i opieki, a także zapewniła
bezpieczne i higieniczne
warunki pobytu dzieci w
przedszkolu. Zagwarantowano
kontynuację wychowania
przedszkolnego w roku
szkolnym 2020/2021
w nowym budynku wszystkim
dzieciom uczęszczającym
do tego przedszkola,
jednocześnie stworzono
możliwość przyjęcia większej
liczby dzieci oraz zwiększenia
liczby oddziałów.
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Dodatkowym atutem w nowej
lokalizacji są sala gimnastyczna,
atrakcyjny plac zabaw, sala
komputerowa, dodatkowe
pomieszczenia do zajęć
indywidualnych
np. w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
W październiku 2020 roku
uruchomiono w części budynku
dawnego Gimnazjum nr 1 –
Żłobek Miejski nr 3.
Wzrosła liczba miejsc w
żłobkach prowadzonych przez
Miasto Będzin ze 143 do 205,
tj. o 43,4%.
Bogata oferta zajęć
pozalekcyjnych
wspierających młode
talenty i
wyrównujących szanse
edukacyjne
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Organizowane
w będzińskich szkołach
zajęcia pozalekcyjne
mają na celu rozwijanie
i pobudzanie
zainteresowań i
uzdolnień uczniów oraz
propagowanie
alternatywnych
sposobów spędzania
wolnego czasu,
a w szczególności:

Urząd Miejski
w Będzinie,10 szkół
podstawowych

ok. 600.000,00 zł

W roku szkolnym 2020/2021
wprowadzono do organizacji
szkół 232 godziny zajęć
pozalekcyjnych tygodniowo.
W związku z ogłoszonym
w marcu 2020 roku stanem
epidemii i tym samym
przejściem szkół na edukację
zdalną od połowy marca
do końca roku szkolnego
2019/2020 zawieszono
organizację zajęć
pozalekcyjnych.

Kontynuacja oferty
zajęć pozalekcyjnych
w roku szkolnym
2020/2021.

- kształtowanie postaw
twórczych, dążenie
do rozwijania własnej
osobowości,
- rozwijanie zdolności
recytatorskich, aktorskich
i muzycznych,
-umożliwienie zdolnym
uczniom poszerzania
wiedzy, przygotowanie
ich do udziału w
konkursach, przeglądach
i olimpiadach,
- wdrażanie
do łatwiejszego
nawiązywania kontaktów
międzyludzkich,
odnajdywania swego
miejsca w grupie,
-kształtowanie postaw
proekologicznych,
budzenie wrażliwości
na piękno przyrody,
-rozwijanie
zainteresowań
krajoznawczych
i turystycznych,
kształtowanie
umiejętności
i nawyków uprawiania
turystyki i wypoczynku,
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poznawania najbliższego
środowiska, rodzinnego
miasta, województwa
aż po najciekawsze
regiony kraju,
uczestnicząc
w wycieczkach, rajdach,
konkursach,
-podnoszenie sprawności
fizycznej, umożliwienie
uprawiania wybranych
dyscyplin sportowych,
kształtowanie nawyków
dbałości o własne
zdrowie i sprawność
fizyczną poprzez zabawę
i ruch.
Prowadzenie klas
sportowych,
nawiązanie współpracy
z klubami sportowymi

W roku szkolnym
Szkoła Podstawowa
2020/2021 funkcjonowały nr 9
następujące klasy
sportowe:
·piłka siatkowa chłopców
i szermierka dziewcząt
(kl. IV, VI, VIII)

W ramach wydatków
statutowych szkoły

Utworzenie 3 klas sportowych
realizujących program w
zakresie siatkówki, szermierki.
Współpraca z MKS Będzin.

Kontynuacja
w 2021 roku.

Wykorzystanie nowych
technologii
informacyjnokomunikacyjnych

Wdrożenie dzienników
elektronicznych
we wszystkich szkołach
prowadzonych przez
Miasto Będzin.

---------------------

Wszystkie szkoły podstawowe
prowadzone przez Miasto
Będzin wdrożyły e-dziennik.

Kontynuacja
w 2021 roku.
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Szkoły podstawowe
prowadzone przez
Miasto Będzin

Optymalizacja
organizacyjnych
warunków kształcenia
uwzględniająca
możliwości finansowe
miasta i wysoką jakość
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Platforma Vulcan służy
Szkoły i przedszkola
prezentacji, gromadzeniu prowadzone przez
i przetwarzaniu informacji Miasto Będzin
dotyczących oświaty
w danej jednostce
samorządu
terytorialnego. Jest
efektywnym
narzędziem,za pomocą,
którego dostęp do
informacji ułatwiającej
zarządzanie mają
uprawnieni pracownicy
samorządu. Miasto
Będzin oraz prowadzone
organizacyjne jednostki
oświatowe – przedszkola
i szkoły podstawowe –
od wielu lat korzystają
z aplikacji oferowanych
przez przodującą
na polskim rynku firmę
świadcząca usługi
w zakresie
nowoczesnych
informatycznych
systemów zarządzania
oświatą.

12.000,00 zł

Wydział Oświaty, szkoły
Kontynuacja zadania
i przedszkola wykorzystują
w 2021 r.
aplikację firmy Vulcan. Wydział
Oświaty przygotował – zgodnie
z celami strategii Miasta,
szczegółową analizę organizacji
szkół i przedszkoli oraz kosztów
kształcenia i uwzględnił wyniki
w informacji o efektach lokalnej
polityki oświatowej i o stanie
realizacji zadań oświatowych.

Użytkownicy posługują
się jednolitym,
wystandaryzowanym,
systemem pojęć
opisujących
skomplikowaną
organizację placówek
oświatowych. Istotnym
komponentem Platformy
Vulcan jest aplikacja
Sigma – program
niezbędny do
przygotowania
organizacji szkół
i przedszkoli zgodnie
z obowiązującym
prawem oświatowym.
Pozwala na zebranie
i opracowanie przez
Wydział Oświaty danych
zbiorczych niezbędnych
do zatwierdzenia arkuszy
organizacyjnych na
każdy rok szkolny,
umożliwia przygotowanie
szczegółowych raportów
sprawdzających przyjęte
w placówkach
rozwiązania
organizacyjne, ułatwia
racjonalne wykorzystanie
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zasobów materialnych
i organizacyjnych,
umożliwia korygowanie
niekorzystnych pod
względem finansowym
i prawnym rozwiązań
proponowanych przez
dyrektorów szkół
i przedszkoli przed
rozpoczęciem nowego
roku szkolnego oraz
w trakcie w formie
aneksów do arkuszy.
Optymalizacja zadań
organu prowadzącego
dotyczącego
zarządzania
i nadzoru nad
placówkami
oświatowymi
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Elektroniczny system
w zakresie wyliczenia
średnich wynagrodzeń
nauczycieli, nadzoru
płacowego
i finansowego szkół
i przedszkoli.

Urząd Miejski
w Będzinie, szkoły
i przedszkola
prowadzone przez
Miasto Będzin.

32.250,00 zł

Wydział Oświaty, szkoły,
przedszkola i MOS wykorzystują
aplikację do ustalenia
jednorazowego dodatku dla
nauczycieli. Obowiązek
rozliczenia średnich
wynagrodzeń
dla nauczycieli stażystów,
kontraktowych, mianowanych
i dyplomowanych wynika
z Karty Nauczyciela. Ponadto
wdrożono oprogramowanie
do nadzoru płacowego
i finansowego szkół.

Kontynuacja zadania
w 2021 r.
Wdrożenie
oprogramowania
do ustalania dotacji
podręcznikowych
oraz dotacji dla szkół
i przedszkoli
niepublicznych.

Wzbogacenie bazy
dydaktycznej
w szkołach

Uzyskanie z rezerwy
Urząd Miejski
subwencji oświatowej
w Będzinie,Szkoła
środków na zakup
Podstawowa nr 4
pomocy dydaktycznych
do przedmiotów
przyrodniczych (fizyka,
chemia, biologia
i geografia) niezbędnych
do realizacji nowej
podstawy programowej.

Program „Maluch
2020+” i „Maluch
2021+”

Uzyskanie środków
na bieżące
funkcjonowanie Żłobka
Miejskiego nr 2,
utrzymanie 60 miejsc
utworzonych w 2012 r.
w ramach programu
„Maluch”.Uzyskanie
środków z programu
„Maluch 2020+” na
utworzenie Żłobka
Miejskiego nr 3 oraz
utrzymanie miejsc w
Żłobku Miejskim nr 3.
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Urząd Miejski
w Będzinie, Żłobek
Miejski nr 2, Żłobek
Miejski nr 3

74.962,00 zł

Zakupione pomoce dydaktyczne Kontynuacja zadania
wykorzystano w pracowniach
w 2021 r.
przedmiotowych dostosowanych
do realizacji nowej podstawy
programowej.

1.896.626,00 zł

Pozyskane środki
Kontynuacja zadania
na funkcjonowanie ŻM 2 i 3
w 2021 r.
zmniejszyły zaangażowanie
finansowe miasta o kwotę
122.740 zł.
Natomiast środki w wysokości
1.394.561 zł pozwoliły na
utworzenie 62 miejsc w Żłobku
Miejskim nr 3.
Wkład własny gminy
w realizację zadań - 379.325,00
złotych.

Organizacja pomocy
materialnej dla
uczniów
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Zgodnie z
Urząd Miejski
obowiązującym prawem w Będzinie, Szkoły
oświatowym pomoc
podstawowe
materialna o charakterze
socjalnym przysługuje:
a) uczniom szkół
publicznych
i niepublicznych
o uprawnieniach szkół
publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych
oraz słuchaczom
publicznych kolegiów
nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów
języków obcych i
kolegiów pracowników
służb społecznych –
do czasu ukończenia
kształcenia nie dłużej
jednak niż do ukończenia
24 roku życia,
b) wychowankom
publicznych
i niepublicznych
ośrodków
umożliwiających
dzieciom i młodzieży
upośledzonym w stopniu
głębokim, a także
dzieciom i młodzieży

Stypendia szkolne:
224.792,63 zł
Dofinansowanie
zakupu podręczników:
20.575,30 zł

W okresie I-VI 2020 roku
Kontynuacja zadania
wydano 2 decyzje na rok
w 2021 r.
szkolny 2019/2020
o przyznaniu stypendium dla 1
ucznia szkoły podstawowej i 1
ucznia technikum. W
październiku 2020 roku wydano
204 decyzje o przyznaniu
stypendiów szkolnych (w tym
141 dla uczniów szkół
podstawowych, 63 dla szkół
ponadgimnazjalnych –
17 uczniów liceum
ogólnokształcącego,
28 uczniów technikum,
16 uczniów szkoły branżowej,
2 uczniów szkoły policealnej)
dotyczących pomocy w roku
szkolnym 2020/2021. W roku
budżetowym 2020 nie wydano
decyzji o przyznaniu zasiłku
szkolnego.
Dofinansowanie zakupu
podręczników uzyskało 69
uczniów niepełnosprawnych,
w tym 17 z liceum
ogólnokształcącego, 7
z technikum, 23 ze szkoły
branżowej I stopnia i 22
ze szkoły specjalnej.

upośledzonym umysłowo
ze sprzężonymi
niepełnosprawności-ami
realizację odpowiednio
obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki –
do czasu ukończenia
realizacji obowiązku
nauki,
c) uczniom szkół
niepublicznych
nieposiadających
uprawnień szkół
publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych
– do czasu ukończenia
realizacji obowiązku
nauki.
Dofinansowanie zakupu
podręczników dla
uczniów
niepełnosprawnych.
Organizacja dowozu
uczniów
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W ramach wsparcia dla
uczniów
niepełnosprawnych
zorganizowano
i sfinansowano dowóz
uprawnionych uczniów
do przedszkoli, szkół
i ośrodków.

Urząd Miejski w
Będzinie

260.176,35 zł

Zorganizowano dowóz
Kontynuacja zadania
do Ośrodka Szkolnow 2021 r.
Wychowawczego w Będzinie,
do oddziałów integracyjnych w
SP nr 11, do klas integracyjnych
w SP nr 3, do oddziałów
integracyjnych w PM nr 6, do
oddziału specjalnego w PM nr 5,
do klas integracyjnych

i ośrodków dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych
w Dąbrowie Górniczej, Czeladzi,
Sosnowcu i Katowicach,
zwrócono rodzicom koszty
dowozu dzieci organizowanego
we własnym zakresie.
Pozyskanie środków
na podręczniki
i materiały edukacyjne
dla uczniów
Pozyskanie środków
na dofinansowanie
pracodawców
kształcących
młodocianych uczniów
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Urząd Miejski
w Będzinie, Szkoły
podstawowe
Zgodnie z prawem
Urząd Miejski
oświatowym Miasto
w Będzinie.
Będzin w 2020 roku
dofinansowało
kształcenie
młodocianych uczniów.
Środki na ten cel
pozyskano z dotacji
rządowej. Pracodawcom
przekazano zwrot
kosztów kształcenia
młodocianych uczniów,
zarówno tych, którzy
ukończyli przygotowanie
zawodowe i zdali
egzamin czeladniczy lub
egzamin potwierdzający
uzyskanie kwalifikacji
zawodowych, jak i tych,

459.941,30 zł

8.081,00 zł

Zapewniono podręczniki oraz
materiały ćwiczeniowe dla
4 038 uczniów klas I-VIII szkół
podstawowych.

Kontynuacja zadania
w 2021 r.

W ramach nauki zawodu
dofinansowanie uzyskał
1 pracodawca dla 1
młodocianego pracownika.

Kontynuacja zadania
w 2021 r.

którzy brali udział w
przyuczeniu do zawodu.
Realizacja programu
Stypendium Miasta
Urząd Miejski w
wsparcia uzdolnionych Będzina jest
Będzinie
uczniów
wyróżnieniem
indywidualnym dla
uczniów, których
zdolności
i zainteresowania
wykraczają poza
program szkolny
i którzy mogą się
poszczycić znaczącymi
osiągnięciami.
Stypendium powinno
sprzyjać rozwijaniu
uzdolnień
i zainteresowań,
pobudzać twórcze
myślenie, wspomagać
zdolności stosowania
zdobytej wiedzy
w praktycznym działaniu,
mobilizować do dalszej
pracy nad sobą.
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24.600,00 zł

W dniu 1 grudnia 2020 roku
Kontynuacja zadania
Prezydent Łukasz Komoniewski w 2021 r.
wręczył stypendia uzdolnionym
uczniom pobierającym naukę w
szkołach funkcjonujących na
terenie miasta oraz studentom –
mieszkańcom Będzina.

Decyzją ustawodawcy,
art. 90 t ust. 4 ustawy
o systemie oświaty,
przyjął nowe brzmienie
ograniczające adresatów
przyjętych przez
samorządy lokalne
programów
wspierających
uzdolnione dzieci
i młodzież do uczniów
pobierających naukę na
terenie danej jednostki
samorządu
terytorialnego.
Zmiana prawa
oświatowego
w zakresie wspierania
utalentowanej młodzieży
uniemożliwia
kontynuację
przyznawania
stypendiów zdolnym
uczniom – mieszkańcom
Będzina, pobierającym
naukę w szkołach
funkcjonujących
w innych jednostkach
samorządu
terytorialnego.
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Uniemożliwia także
przyznawanie uczniom
na podstawie ustawy
o systemie oświaty
stypendiów za
osiągnięcia artystyczne
i sportowe. Regulamin
nowego Stypendium
Miasta Będzina
uwzględnia także zmianę
„Lokalnego programu
wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci
i młodzieży w Będzinie”
oraz reformę systemu
edukacji wprowadzającą
ośmioletnie szkoły
podstawowe i szkoły
ponadpodstawowe.
Samorząd Miasta
Będzina, pomimo
ograniczeń wynikających
ze zmian w
obowiązującym prawie
oświatowym, chcąc
nadal wspierać młodych
uzdolnionych ludzi,
przygotował nowe
regulaminy stypendiów
dla uczniów, studentów
i sportowców.
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Projekt/przedsięwzięcie

Opis zadania/
przedsięwzięcia

Realizator zadania/
przedsięwzięcia

Koszt zadania/
przedsięwzięcia

Osiągnięte wskaźniki celu

Wnioski,
rekomendacje,
przyszłe zamierzenia

Domena 1: Dobre warunki życia mieszkańców Będzina w bezpiecznym i zadbanym mieście
Cel strategiczny I: Podniesienie poziomu życia w Będzinie– wyższy standard życia w Mieście i rozwój funkcji miejskich.
Lokalny Transport
Zbiorowy

Przebudowa
DP 4708S ulica
Czesława Miłosza
w Będzinie-II etap
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Dofinansowanie
do przewozów
pasażerskich lokalnego
transportu zbiorowego
dla Górnośląsko
Zagłębiowskiej
Metropolii.

Urząd Miejski
w Będzinie

Dotacje celowe
na pomoc finansową
udzieloną między
jednostkami samorządu
terytorialnego
na dofinansowanie
własnych zadań
inwestycyjnych
i zakupów
inwestycyjnych.

Urząd Miejski
w Będzinie

24.039.874,00 zł

Zwiększenie udziału transportu
publicznego w obsłudze
mieszkańców.

Optymalizacja
miejskiego
transportu
zbiorowego.

Poprawa i rozbudowa
infrastruktury drogowej.

Podwyższenie
komfortu i
bezpieczeństwa
uczestników ruchu
drogowego, poprawa
płynności ruchu na
przebudowanym
odcinku drogi.

(W 2019 roku
wydatkowano
21 384 390,97 zł)
327.000,00 zł

Oświetlenie uliczne na Wykonano prace
terenie miasta Będzina budowlane związane
z budową oświetlenia
ulicznego wzdłuż ulicy
Sadowej (odcinek
od ul. Astrów do ul.
Wolności) oraz remont
części oświetlenia przy
ulicy Żwirki i Wigury.
Zagłębiowski park
linearny-rewitalizacja
obszaru funkcyjnego
doliny rzek Przemszy
i Brynicy - projekt
współfinansowany
ze środków Unii
Europejskiej w ramach
RPO WSL 2014-2020
(EFRR).
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Urząd Miejski
w Będzinie

W ramach inwestycji
Urząd Miejski
wykonano:
w Będzinie
1.Zagospodarowanie
Parku Rozkówka – etap
I. W ramach tego etapu
wykonano ścieżki,
parking, plac zabaw,
placyki rekreacyjne,
murki oporowe,
oświetlenie drogi oraz
przebudowano amfiteatr,
wycinkę drzew i
krzewów.
2.Zagospodarowanie
Parku Rozkówka – etap
II. W ramach tego etapu
wykonano: ścieżki
przyrodnicze, trasy
pieszo - rowerowe, trasy
konne, dostawę i montaż
infrastruktury kierującej
i towarzyszącej (ławki,

157.177,13 zł

3.287.521,98 zł

Rozbudowa infrastruktury
oświetleniowej.

Podwyższenie
komfortu i
bezpieczeństwa
uczestników ruchu
drogowego oraz
pieszych.

Rewitalizacja terenów zielonych,
poprawa stanu ogólnego
ekosystemu dla zwiększenia
różnorodności biologicznej i
poprawy funkcji przyrodniczych.
Rozwój infrastruktury
towarzyszącej.

Zakres prac ma
na celu zachowanie
walorów
przyrodniczych
oraz bezpieczeństwa
przebywających
w parku osób.
Przyszłe
zamierzenie:
doświetlenie ciągów
pieszych i
rowerowych w parku.

stojaki rowerowe, kosze
na śmieci, itp.), dostawę
i montaż urządzeń
zabawowych
i edukacyjnych, placyki
tematyczne, nasadzenia
zieleni, dostawę i montaż
infrastruktury
siedliskowej (budki
lęgowe).
Realizacji rzeczowej
części projektu
towarzyszyła kampania
edukacyjno-ekologiczna.
W ramach projektu
opracowano również
dokumentację
projektową na
zagospodarowanie
bulwarów rzeki Czarna
Przemsza-etap III.
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Remont i nadanie
nowych funkcji
nitowanej wieży
ciśnień.
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W ramach zadania
wykonano
dokumentację - dla
zagospodarowania
terenu wokół wieży
ciśnień w ramach
projektu ”Remont
i nadanie nowych
funkcji nitowanej wieży
ciśnień w Grodźcu Miasto Będzin".
Ponadto w roku 2020
wykonano wycinkę
drzew na terenie wokół
wieży ciśnień.
W ramach projektu
prowadzone były dwa
zadania:
- zagospodarowanie
otoczenia wokół wieży
ciśnień, polegające na
budowie schodów,
przebudowie fragmentu
ulicy Willowej,
wykonanie małej
architektury, montażu
elektronicznych tablic
informacyjnych,
wykonanie nowych
nasadzeń oraz
oświetlenie.

Urząd Miejski
w Będzinie

1 664 429,14 zł

Modernizacja zabytku techniki
przemysłowej wraz z
zagospodarowaniem terenu
przyległego.

Przedefiniowanie
nieużytecznej
przestrzeni przy
wieży w przestrzeń
dostępną dla
mieszkańców,
powstrzymanie
procesu degradacji
obiektu
historycznego.

- remont nitowanej
wieży ciśnień
znajdującej się przy
ulicy Willowej w
Będzinie.
Dostawa ławek
miejskich

Letnie i zimowe
utrzymanie dróg
Oczyszczanie miasta
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Zadanie obejmowało
dostawę 47 sztuk ławek
stalowych z siedziskami
drewnianymi.

Urząd Miejski
w Będzinie

Wykonanie prac
Urząd Miejski
w zakresie powierzenia w Będzinie
wykonania zadania
własnego miasta
Będzina – utrzymania
czystości i porządku na
terenach, których
właścicielem lub
zarządzającym jest
gmina, albo co do
których obowiązek
utrzymania czystości
i porządku spoczywa na
gminie w tym m.in. dróg,
chodników i miejsc
wyznaczonych, terenów
zielonych, opróżnianie
koszy, zbierania
odpadów.

24.517,80 zł

Zagospodarowanie przestrzeni
elementami malej architektury.

Poprawa
atrakcyjności
terenów zielonych.
(W roku 2019
zakupiono 5 szt.
ławek miejskich).

Utrzymanie infrastruktury
drogowej.
Utrzymanie czystości terenów
zieleni miejskiej.

Zapewnienie
bezpieczeństwa
publicznego
i ekologicznego.

(W roku 2019 wydano
na zakup ławek
4.624,80 zł)
1.901.468,58 zł

Bieżące utrzymanie
dróg

Remonty kapitalne
dróg

Modernizacja ciągów
pieszych
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Bieżące utrzymanie dróg: Urząd Miejski
- bieżące utrzymanie
w Będzinie
dróg gminnych,
- remonty bieżące
nawierzchni,
- oznakowanie poziome
i pionowe dróg.
W roku 2020 wykonano Urząd Miejski
następujące remonty
w Będzinie
kapitalne dróg:
- remont nawierzchni
jezdni ul. Krasickiego od
mostu do ul.
Małobądzkiej,
- remont nawierzchni
jezdni na obiekcie
mostowym
ul. Czeladzka,
- remont nawierzchni
jezdni ul. Piłsudskiego
na odcinku od
Modrzejowskiej
do 11 Listopada.
W roku 2020 wykonano Urząd Miejski
następujące
w Będzinie
modernizacje ciągów
pieszych:
- chodnik-ul. Krasickiego
od mostu do
ul. Małobądzkiej,

1.588.814,25 zł

Poprawa stanu technicznego
infrastruktury drogowej.

Zwiększenie
bezpieczeństwa
uczestników ruchu
drogowego.

Poprawa stanu technicznego
infrastruktury drogowej.

Zwiększenie
bezpieczeństwa
uczestników ruchu
drogowego.

(W 2019 roku wydatkowano 1 617 373,77 zł)

520.254,94 zł
(W 2019 wydatkowano
892 491,40 zł)

(W 2019 roku w
ramach zadania
wykonano 9
remontów).

220.925,01 zł

Poprawa stanu technicznego
infrastruktury komunalnej.

Zwiększenie
bezpieczeństwa
pieszych.

- chodnik-ul.
Piłsudskiego na odc.
ul. Modrzejowska do 11
Listopada
- chodnik-ul.
Śmigielskiego 9-9a.
Zadanie dofinansowane
w kwocie 155.612,00 zł.
ze środków pozyskanych
w formie dotacji celowej
z GórnośląskoZagłębiowskiej
Metropolii.
Projekt Śląska Kart
Usług Publicznych

Wdrożenie systemu
Urząd Miejski
płatności elektronicznych w Będzinie
w ramach Śląskiej Karty
Usług.

1.851,50 zł

Rozbudowa oddziału
Anestezjologi
i Intensywnej Terapii
w PZZOZ w Czeladzi

Miasto Będzin udzieliło
Urząd Miejski
Powiatowemu Zespołowi w Będzinie
Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Będzinie Szpital w Czeladzi
dotacji celowej na
rozbudowę oddziału
Anestezjologii i
Intensywnej Terapii
w PZZOZ w Czeladzi.

150.000,00 zł
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Wdrożenie systemu płatności
elektronicznych w ramach
Śląskiej Karty Usług.

Upowszechnianie
płatności
bezgotówkowych.

Poprawa poziomu opieki
zdrowotnej.

Zwiększenie
dostępności usług
medycznych dla
mieszkańców
Będzina.

„Bezpieczny sk8park & Głównym celem akcji
pumptrack”
było zapoznanie
użytkowników
infrastruktury
z zasadami
bezpieczeństwa, jakie
powinny obowiązywać
na tego typu obiektach.
„Akademia
samoobrony”
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Urząd Miejski
w Będzinie oraz
Komenda Powiatowa
Policji w Będzinie

Celem przedsięwzięcia
Urząd Miejski
było zapewnienie
w Będzinie
poczucia
bezpieczeństwa przez
naukę właściwego
reagowania i zachowania
w sytuacji zagrożenia.
Zajęcia były prowadzone
cyklicznie przez cały rok
(z wyjątkiem okresów,
kiedy wprowadzone
rządowe obostrzenia je
ograniczały):
- wtorek, czwartek - SP9
w Będzinie,
- sobota – salka
rekreacyjna na Basenie
OSiR.

-

Nowa oferta dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.

Zwiększenie
poziomu
bezpieczeństwa
użytkowników.

-

Nowa oferta dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.

Zwiększenie
poziomu
bezpieczeństwa
mieszkańców.

„Letnia Szkółka
Pływania”

Zajęcia uczyły podstaw
pływania oraz
wskazywały na
prawidłowe zachowanie
w wodzie i zasady
bezpiecznego
korzystania z akwenów
wodnych.

Ośrodek Sportu
i Rekreacji

-

Nowa oferta wakacyjna dla
dzieci.

Zwiększenie
poziomu
bezpieczeństwa
mieszkańców.

Domena 1, Cel strategiczny III: Integracja społeczna mieszkańców i wyrównywanie szans
Kalendarz Imprez
Będzińskich –spójny,
obejmujący swym
zasięgiem zarówno
imprezy organizowane
przez Urząd Miejski
w Będzinie i jednostki
mu podległe jak
i organizacje
pozarządowe.

L.p.

Data wydarzenia

1.

9-12 stycznia

2.

13-26 stycznia

3.

27 stycznia

4.

8 lutego
14.02.2021

5.
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6.

20 luty

7.

4-6 marca

Wydarzenie
XXIV Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek
„Sportowe Ferie w mieście” – podczas których odbywały się liczne zajęcia
sportowe z takich dyscyplin jak siatkówka, capoeira, joga, karate czy judo.
W ramach akcji organizowane były również gry i zabawy na lodowisku czy
szkółka pływania na basenie
Akcja „Ekophon” w ramach Kampanii Edukacyjno-Ekologicznej – w ramach akcji
mieszkańcy mogli wymienić cztery zużyte telefony na nowoczesną ładowarkę
solarną
„Klasyczna Niedziela” - spotkanie dla sympatyków motoryzacji
Koncert „Love Songs” kwartetu Pedro y Mari w Teatrze Dzieci Zagłębia zagraniczne oraz polskie przeboje o miłości
Filmowy Tłusty Czwartek w będzińskim kinie Nowość
„Poranna Porcja Zdrowia” – zajęcia zumba fitness oraz BPU
dla mieszkańców miasta
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8.

1-8 marca

„Będziński Tydzień Kobiet” – bezpłatne seanse filmowe
oraz zwiedzanie obiektów muzealnych, warsztaty rozwojowe
dla kobiet, maraton zumby, koncert Mariusza Kalagi, maraton aqua areobiku

9.

12 kwietnia

„Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych”

10

28 kwietnia

Spektakl on-line w ramach Kampanii Edukacyjno-Ekologicznej „Zaczarowany las”

11.

2 maja

Bieg z gwiazdami i marsz nordic walking

12.

4 maja

„Będzin aktywny w domu!” - projekt zachęcający mieszkańców
do aktywnego spędzania czasu w domu – zajęcia dla mieszkańców
w formie on-line

13.

5 maja

14.

24 czerwca

15.

12 lipca

„Balkonowe Granie” w wykonaniu muzyków Śląskiej Orkiestry Kameralnej
w Pałacu Mieroszewskich

16.

24 lipca

Projekcja filmu pt. "BÓL i BLASK" w ramach „Będzińskiego Klubu Filmowego”

17.

lipiec - sierpień

„Letnia Akademia Sportu i Fitnessu” – bezpłatne zajęcia dla mieszkańców

18.

sierpień

„Środowe spotkania” w Muzeum Zagłębia - podczas każdej środy sierpnia,
organizowane są spotkania z muzealnikami dla najmłodszych

19.

20 sierpnia

20.

29-30 sierpnia

Konkurs na najpiękniejszy wiersz oraz laurkę przygotowane
przez dzieci „A ja kocham moją mamę”
Wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Będzina dla wyróżniających się uczniów
za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i dokonania artystyczne w roku
szkolnym 2019/2020

Wakacyjny marsz Nordic Walking
Impreza plenerowa „Zakończenie Lata w Będzinie” na której zagrali m.in.: Bob
One x Bas Tajpan, Grubson, Zespół Ziemi Będzińskiej

i Grodźczanie, a także wystąpił kabaret Masztalscy oraz Mona Lisa
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„Będzin za pół ceny” - Ideą akcji umożliwienie mieszkańcom Będzina dokonanie
zakupu wybranych potraw i produktów w obniżonej cenie, a także promocja oferty
biorących w niej udział przedsiębiorców

21.

4-6 września

22.

19 września –
12 grudnia

23.

25 września

Projekcja filmu pt. „Parasite" w ramach „Będzińskiego Klubu Filmowego”

24.

26 września

Koncert dobroczynny „Gramy dla Oliwki” na którym wystąpili Evill Walks, Blues
Trafo-K Band, Kabaret Rak oraz Aurelia Radecka

25.

4 października

Gra terenowa „Będzińscy tropiciele przygód”

26.

10 października

Bieg charytatywny i Nordic Walking #BędzińskieBulwarydlaOliwki

27.

23 października

Projekcja filmu pt. "Twój Vincent" w ramach „Będzińskiego Klubu Filmowego”

28.

październik

29

listopad

„Świąteczna paczka dla Seniorów„

30

14 grudnia

Wieczór Kolęd na ulicach Będzina

„Będzińska Akademia Małego Odkrywcy” - to projekt mając
na celu rozwój potencjału twórczego i intelektualnego dzieci
oraz przekazanie im w atrakcyjny sposób wiedzy i umiejętności
z zakresu różnych dziedzin nauki

Konkurs literacki "Będzińskie historie miłosne" – konkurs
na najpiękniejszą historię miłosną

2.PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA BĘDZINA NA LATA 2017-2023
Cel operacyjny 2.2 Poprawa warunków mieszkaniowych
Kierunek działania 2.2.1 Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Cel operacyjny 2.3 Podniesienie standardów przestrzeni publicznej i dostosowanie jej do rzeczywistych potrzeb mieszkańców i ich
aspiracji
Kierunek działania 2.3.1. Poprawa jakości terenów zielonych (parki skwery), terenów nadrzecznych oraz przestrzeni
wewnątrzosiedlowych
Cel operacyjny 3.1 Rozwój Infrastruktury Społecznej
Kierunek działania 3.1.2. Modernizacja i doposażenie obiektów oświatowych
Cel operacyjny 3.3 Rozwój infrastruktury drogowej w obszarze rewitalizacji
Kierunek działania 3.3.1. Drogi i parkingi
Kierunek działania 3.3.3. Rozwój komunikacji rowerowej
Projekt/przedsięwzięcie

Termomodernizacje
zabudowy
mieszkaniowej
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Opis zadania/ przedsięwzięcia

Realizator
zadania/
przedsięwzięcia

Koszt zadania/
przedsięwzięcia

Osiągnięte wskaźniki celu

Cel operacyjny 2.2, Kierunek działania 2.2.1.
Remonty modernizacyjne –
UM Będzin
5.092.737.87 zł Termomodernizację 8
termomodernizacje/renowacje
budynków mieszkalnych.
budynków:

Wnioski,
rekomendacje,
przyszłe zamierzenia

Realizacja prac
inwestycyjnych
w latach
2021-2022.

1. Modrzejewska 42 termomodernizacja budynku
wielorodzinnego - 3 oficyny oraz
odświeżenie elewacji budynku
frontowego.
2. Modrzejewska 46 – renowacja
ściany frontowej budynku
frontowego z termomodernizacją
pozostałych ścian i oficyn.
3. Modrzejewska 91 – renowacja i
termomodernizacja ścian budynków.
4. al. H. Kołłątaja 58 –
termomodernizacja budynku
5. al. H. Kołłątaja 93 –
termomodernizacja budynku
6. Sączewskiego 4 –
termomodernizacja budynku
7. Sączewskiego 11 renowacja
ściany frontowej budynku
frontowego z termomodernizacją
pozostałych ścian budynku i oficyny.
8. Sączewskiego 13 - renowacja
ściany frontowej budynku
frontowego z termomodernizacją
pozostałych ścian budynku i oficyn.
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Cel operacyjny 2.3, Kierunek działania 2.3.1.
Wykonanie tablic
historycznoprzyrodniczych
stanowiących element
ścieżki edukacyjnej
na Wzgórzu Zamkowym

Dostawa i montaż tablic
historyczno-przyrodniczych
stanowiących wyposażenie ścieżki
zlokalizowanej w obrębie parku na
Wzgórzu Zamkowym.

UM Będzin

2.583,00 zł

Urządzanie zieleni wraz
z konserwacją
i utrzymaniem małej
architektury

1. Nasadzanie kwiatów
sezonowych na rabatach.
2. Pielęgnacja kwiatów
sezonowych na rabatach wraz z
dosadzaniem roślin w miejscach,
w których zostały skradzione
oraz/lub zniszczone.
3. Nasadzanie kwiatów
sezonowych w donicach/misach.
4. Pielęgnacja kwiatów
sezonowych w donicach /misach
wraz z dosadzeniem roślin w
miejscach, w których zostały
skradzione oraz/lub zniszczone.
5. Likwidacja kwiatów sezonowych
w donicach/misach.
6. Pielęgnacja kompozycji drzew
i krzewów wieloletnich oraz bylin
obejmująca:
- cięcia korygujące i formujące
korony drzew,
- usuwanie odrostów pniowych
i korzeniowych drzew,

UM Będzin

129.584,00 zł
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Tablice historycznoprzyrodnicze – 10 szt.

Promocja przyrody,
działanie o charakterze
informacyjnoedukacyjnym.
(W roku 2019 nie
realizowano zadania).

Obsadzono kwiatami
sezonowymi 65 m² rabat.
Obsadzono kwiatami
sezonowymi 28 sztuk
donic/mis.
Powierzchnia kompozycji
objętych pielęgnacją:
10.020,00 m².
Posadzono 16 szt. drzew
oraz 1386 szt. krzewów.
Założono trawnik przy ul.
Zwycięstwa 4.
Zrekultywowano teren
przy ul. Szymborskiej 12.
Założono nowe rabaty
przy ul. Pokoju oraz
ul. Rybny Rynek.
Zrewitalizowano skwery
przy ul. Retingera,
ul. Piłsudskiego.

Ochrona zieleni,
podniesienie walorów
oraz powiększenie
zasobów przyrodniczych
Gminy Będzin.

- cięcia krzewów ozdobnych,
- cięcia bylin,
- plewienie,
- zasilanie roślin nawozami,
- podlewanie,
- usuwanie przekwitłych
kwiatostanów,
- usuwanie zasychających części
roślin,
- poprawianie mis wokół drzew,
- kontrola stabilizacji drzew –
poprawianie i uzupełnianie palików,
- wygrabienie liści,
- karczowanie korzeni,
- likwidacja przedeptów i kolein,
- uzupełnianie materiału
ściółkującego,
- uzupełnienie agrowłókniny,
- zabezpieczenie na zimę roślin
tego wymagających.
7. Sadzenie drzew form
naturalnych i piennych.
8. Sadzenie krzewów.
9. Zakładanie trawnika z siewu.
10. Rozścielenie ziemi urodzajnej z
wyrównaniem terenu.
11. Rozłożenie agrowłókniny.
12. Ściółkowanie korą.
13. Ściółkowanie żwirem.
14. Montaż opaski oddzielającej
trawnik od rabaty – kostka.
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15. Podlewanie nasadzeń –
drzewa.
16. Podlewanie nasadzeń –
krzewy.
17. Likwidacja skupisk roślin
inwazyjnych.
18. Naprawa ławek.
19. Inne prace.
Place zabaw

Naprawa i konserwacja urządzeń
na placach zabaw

UM Będzin

99.263,46 zł

Odnowienie kilkunastu
miejskich placów zabaw
i wydłużenie ich
żywotności, co umożliwia
bezpieczne użytkowanie.

Bieżące naprawy
w razie potrzeby
wynikającej
z okresowych
przeglądów.

Cel operacyjny 3.3, Kierunek działania 3.1.2.
MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
WARTOŚĆ 5 461 522,30 ZŁ

Realizacja remontów
i modernizacji bazy
dydaktycznooświatowej.

Samorząd systematycznie UM Będzin,szkoły
inwestuje w bazę
i przedszkola
dydaktyczno-wychowawczą. prowadzone przez
Miasto Będzin.

Inwestycje oświatowe:
4.928.126,93 zł
Remonty:
533.395,37 zł
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W 2020 r. zrealizowano zadania inwestycyjne
służące poprawie stanu bazy dydaktycznej:
· adaptacja budynku gimnazjum
na przedszkole i żłobek,
· budowa placu zabaw przy nowej siedzibie
PM nr 1,
·przygotowanie projektu termomodernizacji
budynku PM nr 6 ,
·przygotowanie projektu termomodernizacji
budynku PM nr 14,

·wykonanie izolacji zewnętrznej sali
gimnastycznej, remont kanalizacji deszczowej
w SP nr 6,
W ramach budżetu obywatelskiego:
wybudowano plac zabaw dla dzieci przy
PM nr 2 w Będzinie.
Ponadto zrealizowano następujące zadania
remontowe:
· remont pomieszczenia do zajęć
pozalekcyjnych, wymiana wykładziny w SP
nr 1,
· remont sal lekcyjnych (malowanie, nowa
wykładzina), malowanie korytarzy na parterze,
I i II piętrze, klatek schodowych, toalet,
kapitalny remont szatni w SP nr 2,
· remont dachu nad salą gimnastyczną w SP
nr 3,
· malowanie klatek schodowych w SP nr 4,
· malowanie toalet oraz części pomieszczeń
w SP nr 6,
· remont oczyszczalni, remont kapitalny
łazienki w SP nr 9,
· malowanie części pomieszczeń szkolnych,
malowanie przewiązki i zaplecza sali
gimnastycznej, remont 2 łazienek w SP nr 10,
· remont części instalacji wodnej w SP nr 11,
· naprawa obróbek blacharskich, malowanie
szatni w SP nr 13,
· cyklinowanie i malowanie parkietu w 2 salach
zajęć, malowanie holu głównego, korytarzy
w PM nr 2,
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· malowanie korytarza i holu głównego, remont
szatni w PM nr 5,
· remont pomieszczeń gospodarczych,
odnowienie boazerii w holu w PM nr 8,
· wymiana kotla c.o. w budynku byłej siedziby
w PM nr 1,
· remont kuchni w PM 11,
· wymiana kotła gazowego w PM nr 13.

3.GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA BĘDZINA NA LATA 2016-2020
Priorytet I: Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego
Priorytet I
Projekt/

Opis zadania/ przedsięwzięcia

Realizator zadania/
przedsięwzięcia

Koszt zadania/ przedsięwzięcia

1. Remont mogiły zbiorowej
na cmentarzu parafialnym Św.
Tomasza w Będzinie.
2. Prace pielęgnacyjne związane
z wystrojem oraz bieżącym
utrzymaniem czystości i porządku
na grobach wojennych znajdujących
się na cmentarzu parafialnym
p. w. Świętej Trójcy w Będzinie oraz
na cmentarzu.
3. Bieżące utrzymanie porządku
na grobach i pomnikach.

UM Będzin

43.050,00 zł
4.000,00 zł
1.944,00 zł

przedsięwzięcie

Groby wojenne
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Osiągnięte wskaźniki
celu

Zahamowanie procesów
degradacji zabytków
i doprowadzenie
do poprawy stanu ich
(W 2019 roku wydano 74.500,00 zł na zachowania.
realizację zadani)

Zadanie 1 i 2 realizacja ze środków
Wojewody Śląskiego na podstawie
porozumienia
Zadanie 3. Środki zostały
wydatkowane na bieżące prace
pielęgnacyjne związane z
utrzymaniem czystości i porządku
na grobach wojennych znajdujących
się na cmentarzu parafialnym
Świętej Trójcy w Będzinie, przy
ul. Sienkiewicza, Plac 3 Maja,
ul. Barlickiego.
4.PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA
BĘDZINA
Projekt/przedsięwzięcie

Schroniska dla zwierząt

Opis zadania/ przedsięwzięcia

Realizator zadania/
przedsięwzięcia

Koszt zadania/
przedsięwzięcia

Osiągnięte wskaźniki
celu

Wnioski, rekomendacje,
przyszłe zamierzenia

Środki przeznaczono na zakup
karmy dla kotów wolnożyjących

UM Będzin

1.022,99 zł

Zapewnienie
należytych warunków
bytowych
zwierzętom.

Zapewnienie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie miasta Będzina.

Zapewnienie
należytych warunków
bytowych
zwierzętom.

Zapewnienie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie miasta Będzina.

(W 2019 roku
wydatkowano
491,47 zł).
Opieka nad zwierzętami
bezdomnymi
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Zadanie publiczne porozumienie międzygminne

UM Będzin

180.000,00 zł

Schroniska dla zwierząt
Opieka nad zwierzętami
bezdomnymi

- odławianie zbłąkanych,
dzikich, gospodarskich
i padłych zwierząt z terenu
miasta Będzina,
- przeprowadzenie kastracji
i sterylizacji kotów
wolnożyjących z terenu gminy
Będzin.

UM Będzin

44.639,50 zł

Wyłapywanie,
transport
do schroniska
i zapewnienie opieki
w schronisku
bezdomnym
zwierzętom.

Zapewnienie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie miasta Będzina.

5.PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIWKO GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA BĘDZINA
W WIEKU 65+ NA LATA 2018 - 2020
Cel główny: Obniżenie liczby zachorowań na grypę u osób starszych oraz powikłań odgrypowych.
Cele szczegółowe:
-zmniejszenie zapadalności na grypę wśród osób objętych szczepieniami,
-zmniejszenie liczby powikłań pogrypowych,
-zmniejszenie liczby zgonów z powodu powikłań pogrypowych w ogólnej populacji miasta,
-podniesienie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń związanych z grypą i jej powikłaniami.
Projekt/przedsięwzięcie

Opis zadania/
przedsięwzięcia

Realizator zadania/
przedsięwzięcia

Koszt zadania/
przedsięwzięcia

Osiągnięte
wskaźniki celu

Program profilaktyczny
szczepień ochronnych
przeciwko grypie dla
mieszkańców miasta
Będzina w wieku 65+ na
lata 2018 - 2020

Głównym celem programu
było obniżenie liczby
zachorowań na grypę u
osób starszych oraz
powikłań odgrypowych.

Program profilaktyczny szczepień
ochronnych przeciwko grypie dla
mieszkańców miasta Będzina w
wieku 65+ w 2020 roku nie został
zrealizowany.

-

-
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Wnioski, rekomendacje,
przyszłe zamierzenia

Planowana jest
kontynuacja programu
na przyszłe lata.

Konkurs ofert na wybór
realizatora programu był
ogłaszany pięciokrotnie, lecz
z powodu braku dostępności
szczepionek na rynku polskim,
żaden zakład opieki zdrowotnej
nie przystąpił do konkursu.

6.PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZLOKALIZOWANYCH
NA TERENIE MIASTA BĘDZINA NA LATA 2017 – 2019- kontynuacja programu na lata 2020-2022
Cel główny: wykrycie i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci z I klas szkół podstawowych z terenu miasta Będzina oraz objęcie
opieką diagnostyczną, leczniczą i terapeutyczną dzieci z wykrytym uszkodzeniem słuchu.
Cele szczegółowe:
-wczesne wykrycie wad i schorzeń narządu słuchu u dzieci z I klas szkół podstawowych,
-zmniejszenie powikłań związanych z wykrytym niedosłuchem i zapobieganie dalszemu rozwojowi zaburzeń słuchu,
-podejmowanie odpowiednich działań terapeutycznych w celu zminimalizowania konsekwencji wad słuchu,
-pokonywanie przez dzieci niepowodzeń szkolnych, których przyczyną są zaburzenia w komunikowaniu się wywołane wadami
słuchu,
-wzrost świadomości rodziców, pracowników oświaty na temat przesiewowego badania słuchu, występowania wad słuchu u dzieci
oraz skutków zdrowotnych i społecznych poprzez kampanie edukacyjno – informacyjne.
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Projekt/przedsięwzięcie

Opis zadania/
przedsięwzięcia

Realizator zadania/ przedsięwzięcia

Koszt zadania/
przedsięwzięcia

Osiągnięte
wskaźniki celu

Program badań
przesiewowych słuchu
dla uczniów klas I szkół
podstawowych
zlokalizowanych na
terenie miasta Będzina
na lata 2017 – 2019
kontynuacja na lata
2020-2022

Głównym celem programu
jest wykrycie i ocena ilości
zaburzeń słuchu u dzieci
z klas I szkół
podstawowych z terenu
miasta Będzina oraz
objęcie opieką
diagnostyczną, leczniczą
i terapeutyczną dzieci
z wykrytym uszkodzeniem
słuchu.
Etapy realizacji zadania:
1. przeprowadzenie
kampanii informacyjno edukacyjnej wśród
rodziców uczniów objętych
programem badań
przesiewowych słuchu na
terenie będzińskich szkół
podstawowych,
2. zaproszenie do udziału
w programie i uzyskanie
zgody rodziców/opiekunów
prawnych na wykonanie
badania słuchu,

Program badań przesiewowych
słuchu dla uczniów klas I szkół
podstawowych w 2020 roku nie
został zrealizowany z uwagi na
fakt, iż w okresie przewidzianym
na realizacje zadania placówki
oświatowe pozostawały zamknięte
z powodu stanu zagrożenia
epidemicznego a uczniowie objęci
byli nauką zdalną.

-

-
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Wnioski, rekomendacje,
przyszłe zamierzenia

Program będzie
kontynuowany
w przyszłych latach.

3. przeprowadzenie badań
przesiewowych słuchu na
terenie szkół
obejmujących:
- otoskopowanie uszu,
- badanie słuchu
audiometrem urządzeniem
z częstotliwościami od 250
do 8000Hz; możliwe
natężenie od 10 do 100
dB,
- wykonanie dodatkowego
badania u dzieci
z niezadowalającym
wynikiem badania
początkowego - może to
wpłynąć na ograniczenie
skierowań z powodu
przypadków fałszywie
dodatnich,
- w przypadku stwierdzenia
niedosłuchu dziecko jest
kierowane na badanie w
kabinie ciszy na terenie
miasta Będzina
(audiometria tonalna,
powietrzna i kostna plus
audiometria słowna),
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4. przygotowanie
informacji dla
rodziców/opiekunów
prawnych o wynikach
badań przesiewowych
słuchu,
5. przygotowanie
informacji dla
rodziców/opiekunów
prawnych dzieci, u których
wykryto zaburzenia słuchu
na temat dalszego
postępowania
diagnostycznego,
6. prowadzenie rejestru
uczestników i
dokumentacji związanej
z realizacją programu
zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

7.MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
NA LATA 2016 - 2020
Cel główny: Zwiększenie skuteczności i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie
miasta Będzina
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Projekt/przedsięwzięcie

Miejski Program
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2016-2020

Opis zadania/ przedsięwzięcia

Zwiększenie dostępności
do pomocy i wsparcia osobom
doświadczającym przemocy
w rodzinie poprzez działalność
Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

Realizator zadania/
przedsięwzięcia

Miejski Zespół
Interdyscyplinarny
do spraw
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
w Będzinie.

Koszt zadania/
przedsięwzięcia

-

Osiągnięte
wskaźniki celu

4 plenarne
posiedzenia ZL,
175 spotkań grup
roboczych.
(W 2019 roku
odbyło się 5
plenarnych
posiedzeń ZI, 251
spotkań grup
roboczych).

Wnioski, rekomendacje,
przyszłe zamierzenia

Zgodnie z art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o
przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie,
Miejski Zespół
Interdyscyplinarny do
spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
w Będzinie będzie
kontynuował swoją
działalność.

8.MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2014 – 2020
Cel nr 1: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniom
Cel nr 3: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży
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Projekt/

Opis zadania/ przedsięwzięcia

Realizator zadania/
przedsięwzięcia

Koszt zadania/
przedsięwzięcia

Prowadzenie konsultacji indywidualnych
dla osób z problemem nadużywania
innych niż alkohol substancji
psychoaktywnych oraz dla członków ich
rodzin.

Gabinet
Psychoterapeutyczny Barbara
Prusinowska –
Opalska
al. Zwycięstwa 3/47
41-200 Sosnowiec.

8.102,88 zł

Przeprowadzenie warsztatów dla
uczniów klas VII i VIII szkół
podstawowych dotyczących substancji
psychoaktywnych w tym dopalaczy

Fundacja Nowe
16.360,00 zł
Horyzonty
ul.T.Chałubińskiego
(W 2019 roku
8
wydatkowano
00-613 Warszawa
216.360,00 zł)

przedsięwzięcie

Działalność Punktu
Konsultacyjnego

Warsztaty
edukacyjne
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(W 2019 roku
wydatkowano
1. 8 640 zł)

Osiągnięte
wskaźniki celu

Wnioski, rekomendacje,
przyszłe zamierzenia

Z konsultacji
skorzystało łącznie
120 osób.
Psycholog
świadczył
konsultacje
w wymiarze
3 godzin w tygodniu, co w sumie
daje 102 godziny.

Punkt konsultacyjny ds.
Przeciwdziałania
Narkomanii
w Będzinie jest
odpowiedzią na
potrzeby mieszkańców
miasta na co wskazują
osiągnięte wskaźniki.
Klienci często zmagają
się i przeżywają
sytuacje, kiedy ktoś
z ich najbliższego
otoczenia zmaga się
z problemem
uzależnienia
od środków
psychoaktywnych.

W ramach zadania
przeprowadzono
warsztaty w formie
filmów 90-cio
minutowych
(zdalnie) na temat
dopalaczy i
uzależnień dla klas
VII – VIII.

Przeprowadzone
warsztaty przyniosły
rezultat w postaci
poznania przez uczniów
konsekwencji sięgania
po dopalacze oraz
niebezpieczeństw
i zagrożeń związanych
z ich stosowaniem,

W warsztatach
łącznie wzięło
udział 1094 uczniów
(56 klas).

a także wpływu
dopalaczy na ludzki
organizm i psychikę.
Ponadto uczniowie
nauczyli się
charakteryzować
sytuacje oraz
podejmować racjonalne
decyzje z
odrzuceniem
stosowania używek.

9.MIEJSKI PROGRAMU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI NA 2020 ROK
Zadanie 1: Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
Zadanie 2: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie.
Zadanie 3: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Zadanie 4: Przeprowadzenie edukacji publicznej i kształtowanie opinii publicznej w sprawach związanych z nadużywaniem
alkoholu.
Zadanie 5: Monitorowanie problemów alkoholowych w gminie oraz ewaluacja prowadzonych działań profilaktycznych.
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Projekt/przedsięwzięcie

Konsultacje dla osób
z uzależnieniem oraz
współuzależnieniem.
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Opis zadania/
przedsięwzięcia

Realizator zadania/
przedsięwzięcia

Koszt zadania/
przedsięwzięcia

Osiągnięte wskaźniki celu

Wnioski, rekomendacje,
przyszłe zamierzenia

Zwiększenie dostępności NZOZ Marvit z siedzibą
pomocy terapeutycznej i 42-500 Będzin
rehabilitacyjnej dla osób ul. Małachowskiego 16
uzależnionych od
alkoholu poprzez
świadczenie
indywidualnych
konsultacji osobom
z problemem
nadużywania alkoholu,
uzależnionym od
alkoholu, ryzykownie
spożywającym alkohol,
pijącym szkodliwie,
w tym diagnozowanie pod
kątem uzależnienia
od alkoholu oraz
świadczenie
indywidualnych
konsultacji dla członków
rodzin z problemem
alkoholowym. Konsultacje
odbywały się trzy razy
w tygodniu, w wymiarze
20 godzin tygodniowo.

Środki z
funduszu na
przeciwdziałanie
alkoholizmowi

W skali roku
przeprowadzono 939,5
godziny konsultacji.
Udzielono 280 konsultacji
dla 127 osób
uzależnionych od alkoholu
oraz 152 konsultacje dla
współuzależnionych.
Ponadto pomoc otrzymały
63 osoby z syndromem
DDA – udzielono im 180
konsultacji, 3 osobom
nadużywającym alkoholu –
11 konsultacji, 8 osobom
pijącym szkodliwie – 17
konsultacji i 8 osobom
pijącym ryzykownie –
17 konsultacji.

Prowadzone działania
profilaktyczne
i edukacyjne miały
na celu uświadomienie
zagrożeń wynikających
z używania
i nadużywania alkoholu.
Praca z osobami
polegała głównie na
diagnozowaniu
problemu zgłaszanego
przez osobę, konsultacje
zgodnie z integracyjną
psychoterapią
uzależnień w obszarze
pracy z osobą
uzależnioną i rodziną.
Kontynuacja zadania
w latach przyszłych.

88 782,75 zł
(W 2019 roku
wydatkowano
81 553,50 zł)

Punkty konsultacyjnoinformacyjne

Działalność
informacyjnoedukacyjna
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Prowadzenie porad
i konsultacji
psychologicznych
w trzech Punktach
KonsultacyjnoInformacyjnych dla osób
dotkniętych przemocą
w rodzinie i problemem
alkoholowym na terenie
miasta Będzina. Pomoc
psychologiczna udzielana
była 3 razy w tygodniu,
w wymiarze 12 godzin
tygodniowo.

Gabinet Psychoterapeutyczny Barbara Prusinowska –
Opalska, Al. Zwycięstwa
3/47, 41-200 Sosnowiec

Prowadzenie działalności
informacyjnej
i edukacyjnej
w zakresie procedur
prawnych związanych
z przeciwdziałaniem
przemocy i domowej
i uzależnieniom.

Radca Prawny Anna
Kornecka-Trawka
z siedzibą
ul. Staromiejska 7,
40-013 Katowice.

Środki
z

279 osobom udzielono 286
konsultacji. Psycholog
świadczył konsultacje przez
funduszu na
12 godzin w tygodniu,
przeciwdziałanie
co w sumie daje 444
alkoholizmowi
godziny.
31 080,00 zł

(W 2019 roku
wydatkowano
37 125,00 zł).

Środki z
funduszu na
przeciwdziałanie
alkoholizmowi
22.470,00 zł
(W 2019 roku
wydatkowano
17 220 zł)

Skorzystało ogółem 300
osób, którym udzielono 273
porady, głównie z zakresu
prawa rodzinnego.

Kontynuacja zadania
w latach przyszłych.
Osoby korzystające
z pomocy
psychologicznej miały
możliwość uzyskania
wsparcia i informacji
o możliwościach
uzyskania pomocy
i powstrzymywania
przemocy. Motywowanie
w przypadku
występującego
w rodzinie problemu
alkoholowego
do podjęcia
psychoterapii w
zakładach lecznictwa
odwykowego.
Liczba osób w trudnej
sytuacji życiowej tj.
(dotkniętych przemocą
domową oraz
borykających się
z różnego rodzaju
uzależnieniem
i współuzależnieniem)
korzystających
z bezpłatnych porad
prawnych dowodzi

potrzeby kontynuacji
tego zadania w latach
następnych.

Porady prawne
świadczone były
w wymiarze 8 godzin
tygodniowo w
trzech punktach
konsultacyjno informacyjnych na terenie
Będzina zlokalizowanych
przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej,
Szkole Podstawowej
Nr 6 i Miejskiej Świetlicy
Środowiskowej.
Opinie biegłych
sądowych

109

Świadczenie usług
polegających na
sporządzeniu wspólnej
pisemnej opinii przez
parę biegłych sądowych
(lekarz psychiatra i
psycholog lub lekarz
psychiatra i specjalista
psychoterapii uzależnień)
w przedmiocie
uzależnienia
od alkoholu.

Katarzyna Staroń Marszycka
Środki z
Sporządzenie 23 opinii w
Dec. Nr Adm.0151- 538/18/
funduszu na
przedmiocie uzależnienia
Alk z dnia 27 grudnia 2018
przeciwdziałanie od alkoholu z czego
roku Prezesa Sądu
alkoholizmowi u 1 osoby nie stwierdzono
Okręgowego w Katowicach
uzależnienia. U 4 osób
o ustanowieniu biegłym
ujawniono picie szkodliwe
5,980,00 zł
z zakresu uzależnień od
alkoholu lub nadużywanie
alkoholu w okręgu Sądu
bez wyraźnych cech
Okręgowego w
uzależnienia.
(W 2019 roku W przypadku 18 osób
Katowicach oraz Andrzej
wydatkowano rozpoznano zespół
Mzyk
7 590 zł)
uzależnienia od alkoholu.

Kontynuacja zadania
w latach przyszłych.
Zadanie obligatoryjne
wynikające
z ustawy
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.

Dec Nr Adm.0151- 425/14/
Alk z dnia 8 grudnia 2014
roku Prezesa Sądu
Okręgowego w Katowicach
o ustanowieniu biegłym
z zakresu uzależnień
od alkoholu w okręgu Sądu
Okręgowego w Katowicach.

Zajęcia
socjoterapeutyczne
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Organizowanie
i prowadzenie zajęć
socjoterapeutycznych dla
dzieci pochodzących
ze środowisk dotkniętych
alkoholizmem
na terenie będzińskich
szkół podstawowych oraz
w Miejskiej Świetlicy
Środowiskowej.
W ramach zajęć
uczniowie otrzymywali
posiłek.

Będzińskie szkoły
podstawowe, Miejska
Świetlica Środowiskowa
(33 wykwalifikowanych
w tym zakresie pedagogów).

Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych skierowała
18 opinii wraz z wnioskiem
do Sądu Rodzinnego,
w celu zastosowania
zobowiązania
do leczenia odwykowego
wobec osób uzależnionych
od alkoholu.
Środki z
funduszu na
przeciwdziałanie
alkoholizmowi
125.667,60 zł
(szkoły)
+
62.945,48 zł
(MŚŚ)
W 2019 roku
wydatkowano
268 872,92 zł
(szkoły)
+
62 404,19 zł
(MŚŚ)

150 uczniów szkół
podstawowych i
gimnazjalnych oraz 30
podopiecznych Miejskiej
Świetlicy Środowiskowej

Kontynuacja zadania
w latach przyszłych.
Zajęcia
socjoterapeutyczne
odbywały się zgodnie
z autorskimi programami
rozwojowoterapeutycznymi,
opracowanymi na
podstawie
indywidualnych
diagnoz dzieci. Podczas
zajęć dzieci uczyły się
właściwych
zachowań,które
powodują odreagowanie
napięć emocjonalnych i
ułatwiają przyswajanie
umiejętności społecznie
akceptowanych.

Dzieci podczas
treningu takich
zachowań
zaspokajają także
własne potrzeby
emocjonalne i
społeczne, rozwijają
swoje zainteresowania.
W ramach zajęć
zapewniono uczniom
posiłek, materiały
plastyczne i dydaktyczne
oraz udział w
wycieczkach. Zajęcia
odbywały się dwa razy w
tygodniu po dwie
godziny. Z uwagi na
pandemię koronawirusa
zajęcia w placówkach
oświatowych zostały
zawieszone, a grupy
socjoterapeutyczne
pracowały w okresie od
stycznia do marca oraz
od września do
października 2020 roku.
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Zakup pomocy
dydaktycznych

Finansowanie
zajęć sportowych
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Pokrywanie kosztów
zakupu pomocy
naukowych,
dydaktycznych i książek
oraz prenumeraty
specjalistycznej prasy dla
osób odpowiedzialnych
za realizację programów
profilaktycznych. Zakup
rocznej prenumeraty
"Świata Problemów" oraz
"Remedium".

Placówki oświatowe, Miejska
Środki
Prenumerata skierowana
Świetlica Środowiskowa oraz
z funduszu
jest do osób realizujących
członkowie Miejskiej Komisji
na
zadania w obszarze
Rozwiązywania Problemów
przeciwdziałanie profilaktyki uzależnień.
Alkoholowych
alkoholizmowi Jeden raz w miesiącu
palcówki oświatowe,
Miejska Świetlica
3.740,00 zł
Środowiskowa oraz
członkowie Miejskiej
Komisji Rozwiązywania
(W 2019 roku Problemów Alkoholowych
wydatkowano otrzymywali prenumeratę
3740 zł)
czasopism.

Kontynuacja zadania
w latach przyszłych.

Finansowanie
pozalekcyjnych
profilaktycznych zajęć
sportowych,
stanowiących integralny
element szkolnych
programów
profilaktycznych. Zajęcia
prowadzone były w
wymiarze 12 godzin
tygodniowo.

Będzińskie szkoły
podstawowe

Kontynuacja zadania
w latach przyszłych.
Zajęcia sportowe miały
na celu: propagowanie
zdrowego stylu życia,
kształtowanie postaw
prospołecznych poprzez
współpracę
w zespole,samoocenę,
samorealizację i
samokontrolę.
Eliminowanie przemocy
i nauka rozwiązywania
konfliktów.

Środki
z funduszu
na

W 1671,5 godzinach
pozalekcyjnych
profilaktycznych zajęciach
sportowych uczestniczyło
przeciwdziałanie
394 uczniów.
alkoholizmowi
69.695,77 zł
(W 2019 roku
wydatkowano
178 191,20 zł)

Zwiększenie
kompetencji osób
zawodowo zajmujących
się profilaktyką
uzależnień.

Przestrzeganie zasad
„fair play” we
współzawodnictwie
sportowym, podczas
uczestnictwa w grach
i zabawach oraz grach
zespołowych i życiu
codziennym.
Współfinansowanie
udziału dzieci
w feriach i letnich
półkoloniach

Współfinansowanie
Miejski Ośrodek Pomocy
udziału dzieci z rodzin
Społecznej
dysfunkcyjnych w feriach
i letnich półkoloniach
organizowanych przez
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Będzinie,
w tym dożywianie dzieci.

środki z funduszu Udział 80 dzieci z rodzin
na
dysfunkcyjnych w feriach
przeciwdziałanie i koloniach.
alkoholizmowi
8.705,15 zł

(W 2019 roku
wydatkowano
11 316,75 zł)
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Kontynuacja zadania
w latach przyszłych.
W trakcie
przedsięwzięcia
odbywały się liczne
zajęcia z zakresu
profilaktyki i promocji
zdrowia mające na celu
promocję zdrowego i
bezpiecznego stylu
życia, poznawanie form
aktywnego spędzania
czasu wolnego poprzez
zabawę i aktywność
fizyczną, nabywanie i
kształtowanie
umiejętności pracy
w grupie.

Profilaktyka
uniwersalna
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Prowadzenie działań
o charakterze
profilaktyki uniwersalnej,
minimalizujących ryzyko
nadużywania substancji
psychoaktywnych,
w tym pogłębianie
świadomości uczniów
o szkodliwości picia
alkoholu. Realizacja
warsztatów
profilaktycznych
adresowanych
do uczniów, nauczycieli
i rodziców.

Będzińskie szkoły
podstawowe

Środki
z funduszu na
przeciwdziałanie
alkoholizmowi
28.400,00 zł

(W 2019 roku
wydatkowano
31 949,60 zł)

W warsztatach
uczestniczyło 2473
uczniów, 404 nauczycieli
oraz 194 rodziców.

Kontynuacja zadania
w latach przyszłych.
Wyniki badań
prowadzonych wśród
dzieci i młodzieży
szkolnej wskazują,
że do najczęściej
podejmowanych przez
młodzież zachowań
ryzykownych należy
palenie tytoniu, picie
alkoholu, upijanie się,
używanie innych
substancji
psychoaktywnych, bójki,
wczesna inicjacja
seksualna, zjawisko
przemocy rówieśniczej
w środowisku szkolnym,
dręczenie i przemoc
rówieśnicza. W związku
z rozwojem nowych
technologii i
zainteresowania dzieci
i młodzieży w tym
kierunku, w ostatnich
latach obserwuje się
zdecydowany wzrost
zagrożeń wynikających
z korzystania z internetu
i mediów

elektronicznych
Organizacja konkursów Organizacja konkursów
Będzińskie szkoły
(literackich, plastycznych, podstawowe
sportowych quizów), o
tematyce profilaktycznej,
nawiązującej do założeń
kampanii, promujących
zdrowy i trzeźwy styl
życia, zasady
bezpiecznego korzystania
z internetu i innych
urządzeń elektronicznych
oraz prezentujących
prawidłowe relacje
rodzinne. Dla uczniów
biorących udział w
przedsięwzięciu
zakupione zostały
nagrody.

Środki z
6268 uczniów biorących
funduszu na
udział w konkursach.
przeciwdziałanie
alkoholizmowi 428 laureatów, którzy
otrzymali nagrody w
9.865,21 zł
postaci:gier planszowych,
książek, materiałów
plastycznych, sprzętu
sportowego.
(W 2019 roku
wydatkowano
5 400,30 zł)

Działalność kulturalna

Środki
z funduszu na
przeciwdziałanie
alkoholizmowi
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Organizowanie
Będzińskie szkoły
i finansowanie
podstawowe
przedstawień teatralnych,
w tym świątecznej
imprezy mikołajkowej dla
dzieci ze środowisk
dotkniętych alkoholizmem
wraz z zakupem paczek.

22.400,00 zł
(W 2019 roku
wydatkowano
25 846,36 zł)

Kontynuacja zadania
w latach przyszłych.

280 uczniów z rodzin
Kontynuacja zadania
dysfunkcyjnych dotkniętych w latach przyszłych.
problemem alkoholowym
otrzymało paczki ze
słodyczami, w tym 30
podopiecznych Miejskiej
Świetlicy Środowiskowej.

W związku z pandemią
nie było możliwości
zorganizowania
przedstawienia
teatralnego dla dzieci.
Uczniowie otrzymali tylko
paczki ze słodyczami.
Kampanie edukacyjne
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Udział w ogólnopolskich
społecznych kampaniach
edukacyjno profilaktycznych
dotyczących profilaktyki
alkoholowej, promujących
zdrowy i trzeźwy styl
życia, zasady
bezpiecznego korzystania
z internetu oraz
prezentujących
prawidłowe relacje
rodzinne. W minionym
roku miasto Będzin
przystąpiło do kampanii:
- Zachowaj Trzeźwy
Umysł,
- Postaw na rodzinę,
- Depresja,
- Smart to znaczy mądrze!
Uzależnienie czy nawyk?

Placówki oświatowe –
będzińskie szkoły
podstawowe Miejska
Świetlica Środowiskowa,

Środki z
funduszu na
przeciwdziałanie
alkoholizmowi
29.800,50 zł
(w 2019 roku
wydatkowano
20 172 zł)

Uczniowie szkół
podstawowych, ich rodzice
oraz nauczyciele, 30
podopiecznych Miejskiej
Świetlicy Środowiskowej,
przedszkolaki.

Kontynuacja zadania
w latach przyszłych.
Udział w kampaniach
pozwolił na zwiększenie
wiedzy na temat
niebezpiecznych
zachowań wynikających
z nadużywania alkoholu,
niekontrolowanego
korzystania z
komputera, smartfonu
lub innych urządzeń
elektronicznych oraz
zbudowanie
społecznego poparcia
wobec problemów
alkoholowych
wywołujących szkody
zdrowotne, społeczne
i psychologiczne.

Szkolenia

Finansowanie i
organizowanie szkoleń z
zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi dla
członków Miejskiej
Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
i innych osób, zawodowo
zajmujących się
rozwiązywaniem
problemów alkoholowych
i przeciwdziałaniem
przemocy domowej
na teranie miasta.

Środki z
funduszu na
przeciwdziałanie
alkoholizmowi
1.921,00 zł

5 Członków Miejskiej
Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
1 pracownik Wydziału
Polityki Społecznej i
Działalności Gospodarczej

Kontynuacja zadania
w latach przyszłych.
Zwiększenie
kompetencji osób
zawodowo zajmujących
się profilaktyką
uzależnień.

(W 2019 roku
wydatkowano
3100 zł)

Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji i ochronie zdrowia

Kampanie edukacyjne
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Realizacja zadania miała
na celu stałe
podnoszenie
świadomości kobiet
na temat profilaktyki
choroby nowotworowej
piersi.

Będzińskie Stowarzyszenie
Amazonek
ul. Sączewskiego 27,
42-500 Będzin

4.050,00 zł

Z rehabilitacji grupowej
i indywidualnej
skorzystało 76 mieszkanek
Będzina.

Kobiety po przebytej
chorobie nowotworowej
piersi zgłaszają potrzebę
kompleksowej
rehabilitacji zarówno
fizycznej jak
i psychicznej
prowadzonej przez
specjalistów.

Mieszkanki ze
zdiagnozowaną
chorobą nowotworową
piersi lub po przebytej
chorobie uczestniczyły
w rehabilitacji grupowej
i indywidualnej
umożliwiającej powrót
do pełnego uczestnictwa
w życiu zawodowym
i społecznym.

Równie ważne jest
przekazywanie
niezbędnych informacji
i wsparcie kobiet
po zdiagnozowaniu
choroby oraz w trakcie
leczenia.

10.AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BĘDZINA NA LATA 2014 - 2017 Z PERSPEKTYWĄ
DO ROKU 2020
Obszar interwencji: Zasoby Przyrodnicze, Cel: Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności
i georóżnorodności
Obszar interwencji: Edukacja ekologiczna, Cel: Edukacja ekologiczna mieszkańców
Obszar interwencji: Gospodarka Wodno-Ściekowa, Cel: Podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez stworzenie
nowoczesnej infrastruktury związanej z gospodarką wodno-ściekową.
Obszar interwencji: Gospodarka Odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, Cel: Racjonalne Gospodarowanie Odpadami
Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza, Cel: Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta
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Projekt/przedsięwzięcie

Opis zadania/ przedsięwzięcia

Realizator zadania/
przedsięwzięcia

Koszt zadania/
przedsięwzięcia

Osiągnięte wskaźniki
celu

Wnioski, rekomendacje,
przyszłe zamierzenia

Obszar interwencji: Zasoby Przyrodnicze, Cel: Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności
Nasadzenia drzew

Nasadzenia drzew w pasach
drogowych.

UM Będzin

18.986,40 zł

Posadzono 40 szt.
drzew.

(W roku 2019 wydano
na nasadzenia
(W 2019 roku
16.707,60 zł)
posadzono 52 szt
drzew).

Zadanie ma na celu
realizację form zieleni
izolacyjno-osłonowej
wzdłuż ciągów
komunikacyjnych.

Nasadzenia drzew
na terenach zielonych

Nasadzenia drzew
na terenach zielonych

UM Będzin

29.900,00 zł

Posadzono 76 szt.
drzew.
(W roku 2019
posadzono 52 sztuki
drzew czyli o 64
drzewa mniej niż
w roku 2020).

Zadanie ma na celu
wprowadzenie nowych
cennych odmian drzew
ozdobnych.
Drzewa posadzono
w ramach kompensacji
przyrodniczej.

Pielęgnacja drzew
i krzewów

Podpisano dwie umowy
na wykonanie prac związanych
z pielęgnacją drzew
i krzewów na terenie Miasta
Będzina:
- pielęgnacja drzew w obrębie
korony bez użycia podnośnika,
-pielęgnacja drzew w obrębie
korony z użyciem podnośnika
koszowego,

UM Będzin

57.590,00 zł
19.700,00 zł
(W roku 2019 zadanie
realizowane w
ramach powierzenia:
bieżącego utrzymania
terenów zielonych
i pasów drogowych).

W ramach zadań:
- wypielęgnowano
81 sztuk drzew,
- uformowano
96 sztuk drzew,
- przycięto krzewy i
drzewa w skrajni 79
sztuk,

Bieżąca pielęgnacja drzew
i krzewów
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- przeprowadzenie prac
w obrębie korony drzew
w celu utrzymania skrajni drogi,
- formowanie drzew
szczepionych na pniu
o pokroju kulistym,
- frezowanie pni drzew bez
względu na twardość drewna na
głębokość do 30 cm
z zasypaniem dołu,
- karczowanie pni drzew
z zasypaniem dołu,
- pielęgnacja krzewów,
- usuwanie krzewów
i żywopłotów,
- usuwanie chwastów
i jednorocznych samosiewów.
Wykonanie aranżacji
zieleni przed UM
w Będzinie
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Obsadzenie roślinnością stałą –
formowane drzewa, krzewy
i byliny dwóch rabat
zlokalizowanych przed UM
w Będzinie

- usunięto 319 m²
chwastów i
samosiewów,
- usunięto 109 m²
krzewów i starych
żywopłotów,
- wyfrezowano
20 sztuk pni,
- wykarczowano
2 korzenie,
- wypielęgnowano
19 sztuk krzewów.

UM Będzin

14.137,20 zł

Posadzono 2 szt.
drzew, 40 szt.
(W roku 2019 wydano krzewów i 12 szt.
42.396,92 zł
bylin.
na zakładanie
nowych terenów
zielonych).

Zadanie ma na celu
podniesienie walorów
przyrodniczych Gminy
Będzin.
(W roku 2019 założono
nowe tereny w dwóch
lokalizacjach i posadzono
163 szt. krzewów i 520 szt.
kwiatów jednorocznych).

Zakup 1500 sztuk
pelargonii
bluszczolistnej

Zakup kwiatów w celu
upiększenia miasta

UM Będzin

3 300,00 zł

Posadzono 1500
sztuk pelargonii
bluszczolistnej.

Dostawa budki lęgowej
dla pary łabędzi

Budka lęgowa dla pary łabędzi
wyposażona w platformę
pływającą i obciążnik do
zakotwiczenia.

UM Będzin

4.200,00 zł

Budka lęgowa –
1 szt.

Wycinka drzew
i krzew

Zrealizowano dwie umowy
na wycinkę drzew.

UM Będzin

15.500,00 zł

- usunięto
42 drzewa

5.900,00 zł
(W roku 2019 wydano
78.718,07 zł na
wycinkę drzew).

Wykonanie szacunku
brakarskiego drzew na
pniu

121

W ramach zadania wykonano
obmiary i klasyfikację drewna
na pniu niezbędną
do prawidłowego
gospodarowania drzewostanem
w gminie.

UM Będzin

1 600,56 zł

Wykonano
dokumentację
brakarską dla
98 sztuk drzew.

Upiększenie miasta
kwiatami.
(W roku 2019 nie
realizowano zadania).
Zadanie ma na celu
stworzenie dogodnego
miejsca dla bytowania
i rozrodu łabędzi.
(W roku 2019 nie
realizowano zadania).
Zadanie realizowane
każdego roku
w zależności od stanu
zdrowotnego drzewostanu.
Gospodarka drzewostanem
polega na usuwaniu drzew
chorych, nie rokujących
szans na przeżycie
i drzew zagrażających.
(W roku 2019 usunięto
w ramach zadania 126 szt.
drzew, 86 m² krzewów, 286
m² żywopłotów, 43 szt.
złomów i wywrotów).
Prawidłowe
gospodarowanie
drzewostanem.
(W roku 2019 nie
realizowano zadania).

Leki dla pszczół

Zakup preparatu CAGROSEPT
w pszczelarstwie przeznaczony
jest do dezynfekcji plastrów,
szczególnie z zapasami pierzgi
i pyłku dla Zagłębiowskiego Koła
Pszczelarzy.

2.810,70 zł
(W roku 2019 wydano
1.490,76 zł)

Zakupiono 201 szt.

Zastosowanie leku
przyczyniło się do poprawy
zdrowotności rodzin
pszczelich. Zadanie
realizowane każdego roku.
(W roku 2019 zakupiono
150 sztuk preparatu).

Obszar interwencji: Gospodarka Odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, Cel: Racjonalne Gospodarowanie Odpadami
Gospodarka odpadami, Zgodnie z ustawą z dnia 13
zapobieganie
września1996r.o utrzymaniu
powstawaniu odpadów czystości i porządku w
gminie,miasto Będzin ma
obowiązek odbierania oraz
zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych.
Od 1 lutego 2016 r. miasto
Będzin przejęło obowiązek
odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomości
niezamieszkałych.
Od 2013 roku na terenie miasta
funkcjonuje Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów.
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UM Będzin

20.937.650,00 zł

Mieszkańcy miasta
dostarczyli
(zaplanowana kwota samodzielnie
przeznaczona
do Punktu Selektywnej
na gospodarkę
Zbiórki Odpadów
odpadami
Komunalnych
komunalnymi jest
1 770,54 Mg odpadów.
wyższa
(w Pszoku zebrano
o 8 237 650,00 zł, o 390 Mg więcej,
niż w roku 2019)
niż w roku 2019).
Miasto osiągnęło
również wymagane
recyklingu
przygotowania do
ponownego użycia
frakcji surowcowych tj.
papieru, metali,
tworzyw sztucznych,
szkła oraz poziomu

Zwiększenie poziomu
selektywnie odbieranych
odpadów na terenie
miasta, zwiększenie
poziomu recyklingu.

ograniczenia masy
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
kierowanych do
składowania oraz
odzysku odpadów
budowlanych i
rozbiórkowych.
Likwidacja dzikich
wysypisk odpadów

Usuwanie zalegających,
w miejscach do tego
nieprzeznaczonych, odpadów,
porzucanych przez
mieszkańców

UM Będzin

68.319, 37 zł

Zebrano 50,83 Mg
odpadów z dzikich
(kwota przeznaczona wysypisk.
na usuwanie dzikich
wysypisk jest wyższa (zebrano 26,27 Mg
o 46 910,73 zł,
więcej, niż w roku
niż w roku 2019)
2019)

Ograniczenie
negatywnych skutków
oddziaływania odpadów
(w tym niebezpiecznych)
na środowisko.

Obszar interwencji: Gospodarka Wodno-Ściekowa, Cel: Podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez stworzenie nowoczesnej
infrastruktury związanej z gospodarką wodno-ściekową.
Dotacje gminne

Miasto Będzin udzieliło dotacji
mieszkańcom Będzina. Dotacja
została udzielona 6 osobom.
(ilość złożonych wniosków
mniejsza o 2 osoby, niż w roku
2019)
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UM Będzin

18.000,00 zł

Wybudowanie i
eksploatacja
(kwota udzielonych
przydomowej
dotacji niższa o 6 000,00 oczyszczalni musi
zł, niż w roku 2019)
spełniać wymogi
zawarte w
Rozporządzeniu
Ministra Ochrony
Środowiska z dnia 24
lipca 2006 r.

Przydomowe
oczyszczalnie ścieków
zapewniają odpowiedni
poziom oczyszczania
ścieków.

Obszar interwencji: Edukacja ekologiczna, Cel: Edukacja ekologiczna mieszkańców
Organizacja konkursów Konkurs na najpiękniejszy
ogród i najpiękniejszy balkon
w naszym mieście pn.
"Pamiętajcie o ogrodach".

UM Będzin

Zakup nagród
w postaci kart
podarunkowych
do OBI 1.900,00 zł
(W roku 2019 wydano
1.400,00 zł)

Nagrodzono
6 uczestników
konkursu.

Promocja pomysłowości
oraz nowatorskich
rozwiązań dekoracyjnych
mających pozytywny
wpływ na podniesienie
walorów przyrodniczych
miasta. Dbałość
o własną posesję i ogród.
(W roku 2019
nagrodzono 6
uczestników).

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza,
Cel: Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta
Modernizacja systemów Dofinansowanie dla
ogrzewania
mieszkańców likwidujących
piece węglowe na rzecz
ekologicznych systemów
ogrzewania. Wymiana
ogrzewania węglowego
na proekologiczne źródło
ogrzewania ma bardzo duże
znaczenie w walce o lepszą
jakość powietrza, ponieważ
ponad 50% zanieczyszczeń
powietrza pochodzi właśnie
z gospodarstw domowych.
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UM Będzin

318 264,80 zł
(W roku 2019 wydano
na zadanie 264.637,70
zł)

Wypłacono 95 dotacji
(4 dla Wspólnot
Mieszkaniowych,
91 dotacji dla osób
fizycznych).

Dofinansowania
do modernizacji
ogrzewania zachęcają
mieszkańców
do korzystania z
ekologicznych źródeł
ogrzewania i pomagają
dostosować budynki
mieszkalne do zapisów
Uchwały Antysmogowej.
(W roku 2019 wypłacono
72 dotacje).

11.MIEJSKI PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA BĘDZINA
Cel programu: Spowodowanie działań związanych z oczyszczeniem terenu miasta Będzina z azbestu, tj. wyrobów budowlanych
zawierających azbest jak również pozostałych wyrobów zawierających azbest i odpadów azbestowych w określonym horyzoncie
czasowym
Projekt/przedsięwzięcie

Dotacje celowe
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Opis zadania/
przedsięwzięcia

Realizator zadania/
przedsięwzięcia

Koszt zadania/
przedsięwzięcia

Osiągnięte wskaźniki
celu

Miasto Będzin udzieliło
dotacji, które objęły
koszty demontażu,
transportu i
unieszkodliwienia
odpadów zawierających
azbest powstałych przy
likwidacji pokryć
dachowych oraz
elewacji z budynków
mieszkalnych oraz
gospodarczych.
Dotacja została
udzielona 5 osobom
fizycznym oraz
spółdzielni
mieszkaniowej.

UM Będzin

28 851,00 zł

Ograniczenie
negatywnych skutków
zdrowotnych i
środowiskowych
spowodowanych
azbestem, poprzez
usunięcie i
unieszkodliwienie 38,67
Mg wyrobów
zawierających azbest.

(kwota
udzielonych
dotacji wyższa o
16 506,60 zł, niż
w roku 2019)

(ilość zutylizowanego
azbestu wyższa o 30,74
Mg niż w roku 2019)

Wnioski, rekomendacje,
przyszłe zamierzenia

Niwelacja oraz
ograniczenie
negatywnych skutków
stosowania azbestu na
pokryciach dachowych
oraz elewacjach
budynków.

(ilość złożonych
wniosków przez osoby
fizyczne mniejsza o 1
niż w roku 2019,
natomiast spółdzielnie
mieszkaniowe złożyły
2 wnioski).

12.PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA BĘDZINA DO 2020 R.
Projekt/
przedsięwzięcie

Udzielanie dotacji
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Opis zadania/
przedsięwzięcia

Realizator zadania/
przedsięwzięcia

Koszt zadania/
przedsięwzięcia

Osiągnięte
wskaźniki celu

Dofinansowanie dla
mieszkańców likwidujących
piece węglowe na rzecz
ekologicznych systemów
ogrzewania. Wymiana
ogrzewania węglowego na
proekologiczne źródło
ogrzewania ma bardzo duże
znaczenie w walce o lepszą
jakość powietrza, ponieważ
ponad 50% zanieczyszczeń
powietrza pochodzi właśnie
z gospodarstw domowych.

UM Będzin

318 264,80 zł
-----------------(W roku 2019 wydano
na zadanie 264.637,70
zł)

Wypłacono
95 dotacji (4 dla
Wspólnot
Mieszkaniowych,
91 dotacji dla osób
fizycznych).

Wnioski, rekomendacje,
przyszłe zamierzenia

Dofinansowania
do modernizacji ogrzewania
zachęcają mieszkańców
do korzystania
z ekologicznych źródeł
ogrzewania i pomagają
dostosować budynki
mieszkalne do zapisów
Uchwały Antysmogowej.
(W roku 2019 wypłacono
72 dotacje)

Kontrole
gospodarstw
domowych.

Badanie próbek z palenisk
domowych pod kątem
spalania w nich odpadów.

UM Będzin/Straż
Miejska

4.182,00 zł
(W roku 2019 wydano
22.031,76 zł na
realizację zadania).

Pobrano 9 próbek
(spalanie odpadów
wykazano
w 6 próbkach).

Kontrole Straży Miejskiej
zwiększają świadomość
mieszkańców w zakresie
ochrony powietrza
i gospodarowania odpadami.
(W roku 2019 pobrano
14 próbek).

Pomiar jakości
powietrza

Abonament
za funkcjonowanie systemu
do wykonywania pomiarów
jakości powietrza.

UM Będzin

2.656,80 zł abonament Informowanie
(221,40 zł
ludności o jakości
za każdy miesiąc).
powietrza.
(W 2019 wydano 739,20
zł na realizację zadania)

Zwiększa świadomość
mieszkańców w zakresie
ochrony powietrza
i informuje o zachowaniu
ostrożności w przypadku
przekroczenia norm jakości
powietrza.

13.AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA BĘDZINA NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ DO 2022
Projekt/przedsięwzięcie

Odpady komunalne
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Opis zadania/
przedsięwzięcia

Zadanie polegało na
zapewnieniu odbioru
i zagospodarowaniu
odpadów od mieszkańców
Gminy Będzin.

Realizator zadania/
przedsięwzięcia

Koszt zadania/
przedsięwzięcia

UM Będzin

20 937 650,00 zł

Osiągnięte
wskaźniki celu

Wnioski, rekomendacje,
przyszłe zamierzenia

Mieszkańcy miasta Zadanie realizowane
na bieżąco.
dostarczyli
(zaplanowana kwota
samodzielnie do
przeznaczona na
Punktu Selektywnej
gospodarkę odpadami
Zbiórki Odpadów
komunalnymi jest wyższa
Komunalnych
o 8 237 650,00 zł, niż
1 770,54 Mg
w roku 2019)
odpadów.

(w Pszoku zebrano
o 390 Mg więcej,
niż w roku 2019).
Miasto osiągnęło
również wymagane
recyklingu
przygotowania do
ponownego użycia
frakcji surowcowych
tj. papieru, metali,
tworzyw
sztucznych, szkła
oraz poziomu
ograniczenia masy
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
kierowanych do
składowania oraz
odzysku odpadów
budowlanych i
rozbiórkowych.
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14.PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Projekt/przedsięwzięcie

Opis zadania/
przedsięwzięcia

Realizator zadania/
przedsięwzięcia

Koszt zadania/
przedsięwzięcia

Osiągnięte
wskaźniki celu

Wnioski, rekomendacje,
przyszłe zamierzenia

Przyznane dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Będzin w dziedzinie kultury
Do konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2020 roku złożono 12 ofert.
Komisja Konkursowa jednogłośnie uznała, iż w związku z trwającą pandemią oraz ogłoszonym w kraju stanem epidemii - na dzień rozstrzygnięcia
konkursu - zarówno organ ogłaszający konkurs, jak i organizacje, które do niego przystąpiły nie są w stanie przewidzieć, czy zaplanowane zadania
da się zrealizować zgodnie z założeniami poszczególnych ofert oraz w sposób bezpieczny, tzn. uwzględniający wszystkie obostrzenia mające na celu
zminimalizowanie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się wspomnianego patogenu.
Na dzień rozstrzygnięcia konkursu w kraju obowiązywały duże ograniczenia, m.in w zakresie przemieszczania się - przemieszczać się można tylko
w wyjątkowych sytuacjach (bytowych, związanych z wolontariatem oraz pracą), działania związane z prowadzeniem aktywności kulturalnej nie mieszczą
się w tym katalogu.
Zamknięte były instytucje kultury i szkoły, obowiązywał zakaz organizacji wydarzeń kulturalnych oraz zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób.
Te wszystkie czynniki uniemożliwiły realizację zadań zgodnie założeniami poszczególnych ofert.
Przyznane dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w dziedzinie kultury fizycznej
Realizacja programów
RKS Grodziec
szkolenia sportowego IV ligi
piłki nożnej oraz trzech grup
młodzieżowych
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183.000,00 zł
w tym dotacja:
165.000,00 zł

Realizacja programów
szkolenia sportowego IV ligi
piłki nożnej oraz ośmiu grup
młodzieżowych

BKS Sarmacja

189.500,00 zł
w tym dotacja:
170.000,00 zł

Udział w rozgrywkach
mistrzowskich A klasy
poodokręgu ŚZPN w roku
2020

SKS Łagisza

27.782,00 zł
w tym dotacja:
25.000,00 zł

Upowszechnianie i rozwój
sportu wśród dzieci i
młodzieży z miasta Będzina
w dyscyplinie piłka nożna.

FC Będzin

31.000,00 zł
w tym dotacja:
11.000,00 zł

Rozwój, upowszechnianie
i promocja sportu poprzez
uczestnictwo klubu w
rozgrywkach siatkarskiej
Plus Ligi

MKS Będzin S.A.

557.966,00 zł
w tym dotacja:
500.000,00 zł

Szkolenie dziewcząt w
Ksawera Będzin
zakresie gry w piłkę siatkową
i siatkówkę plażową,
uczestnictwo w rozgrywkach
organizowanych przez ŚZPS
i PZPS.
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22.800,00 zł
w tym dotacja:
11.000,00 zł

15.WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY
Opis zadania/
przedsięwzięcia

Nakłady na remonty
2020 r.
i modernizacje zasobu
stanowiącego
mieszkaniowy zasób
gminy. Gmina corocznie
ponosi znaczne nakłady
finansowe na remonty
i modernizacje
posiadanego zasobu
lokalowego.
Biorąc pod uwagę,
iż zasób komunalny
Gminy Będzin
w większości
zlokalizowany jest
w centrum miasta –
Śródmieście i stanowi
tzw. starą zabudowę
(budynki te w znacznej
części zostały
wzniesione w XIX i XX
wieku) i tym samym
wymagają ponoszenia
znacznych nakładów
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Termin realizacji

Realizator
zadania/
przedsięwzięcia
UM Będzin

Koszt zadania/
przedsięwzięcia

Osiągnięte wskaźniki celu

W 2020 roku
zostały
wydatkowane
środki finansowe
z budżetu gminy
na remonty
i modernizacje
mieszkaniowego
zasobu gminy
kwota w wysokości
5 894 028,95 zł
z czego na:
1. Remonty
kapitalne dachów w tym budynków
mieszkalnych,
użytkowych,
pomieszczeń
gospodarczych 41 892,02 zł
2. Stolarka
okienna –
59 222,64 zł

Przeprowadzone remonty
części wspólnych
nieruchomości
stanowiących mieszkaniowy
zasób gminy, podniesienie
ogólnego komfortu
zamieszkujących w nich
lokatorów.

Wnioski,
rekomendacje,
przyszłe
zamierzenia
Zapewnienia
prawidłowego,
bezawaryjnego
użytkowania
budynków
mieszkalnych
i użytkowych.

finansowych celem
zapewnienia
bezpiecznego ich
użytkowania.
Utrzymanie takiej
charakterystycznej
zabudowy wymaga
racjonalnych
systematycznych
działań w zakresie
potrzeb remontowych.
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3. Roboty zduńskie
i remonty kominów
- 166 240,44 zł
4. Roboty wodno –
kanalizacyjne –
23 382,17 zł
5. Roboty
elektryczne –
13 975,49 zł
6. Remont lokali
mieszkalnych
i użytkowych
(w tym do
zasiedlenia) –
220 065,65 zł wyremontowano
10 lokali
mieszkalnych
w tym dla 1 lokalu
rozpoczęto prace
remontowe.
7. Roboty ogólnobudowlane w tym
wyburzenie 177 350, 00 zł

8. Centralne
ogrzewanie –
wymiana piecy
dwu funkcyjnych
przy
ul. Odrodzenia 53
- 6 117,67 zł.
9. Remonty
modernizacyjne –
obejmują swoim
zakresem
termomodernizacje/ renowacje
budynków
stanowiących
mieszkaniowy
zasób gminy 5 185 782,87 zł
dla 8 budynków
wytypowanych
do
termomodernizacji
mieszkaniowego
zasobu w tym dla
dwóch budynków
kontynuacja
zakończenia prac
została
przedłużona
do roku 2021.
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W 2019 roku
Gmina
wydatkowała
kwotę w wysokości
1 947 177, 57 zł
na fundusze
remontowe z tytułu
posiadanych
udziałów w 145
budynkach
wspólnot
mieszkaniowych
z udziałem Gminy
Będzin a w roku
2020 została
wydatkowana
kwota w wysokości
1 938 988,83 zł
Tendencja
zniżkowa
spowodowana jest
wprowadzonym
stanem
epidemiologicznym
na terenie kraju
w związku z
niemożliwością
zwoływania zebrań
wspólnot
mieszkaniowych,
nie były
134

podejmowane
uchwały I kwartale
2020 roku z
planem
gospodarczym.
Uchwały te były
podejmowane
w trybie
indywidualnego
zbierana głosów
w terminach III
i IV kwartału.
W związku z tym
wydatki na
funduszach
remontowych były
niższe niż
w ubiegłym roku.
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16.PROGRAM ODPRACOWANIA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH
Projekt/przedsięwzięcia

Zarządzeniem nr 0050.311.2016
Prezydenta Miasta Będzina został
wdrożony program ułatwienia spłaty
należności czynszowych,
odszkodowań za zajmowanie lokali
bez tytułu prawnego, opłat
niezależnych od właściciela oraz
odsetek ustawowych osobom
korzystającym z lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy
Będzin – w formie odpracowania
należności na rzecz gminy Będzin.
Program ten ma na celu
zmniejszenie skali zaległości
czynszowych w lokalach
mieszkalnych stanowiących
mieszkaniowy zasób gminy.
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Opis zadania/ przedsięwzięcia

W 2019 roku zostało zawartych 6
porozumień co przełożyło się na
odpracowaną kwotę w wysokości
29 433,15 zł. Natomiast w 2020 roku
porozumień zawartych było 5 na łączną
kwotę odpracowanych należności
36 584,00 zł.

Realizator zadania/
przedsięwzięcia

Miejski Zakład
Budynków
Mieszkalnych
Sp. z o.o. z siedzibą
w Będzinie.

Osiągnięte wskaźniki celu/Wnioski,
rekomendacje, przyszłe zamierzenia

Opracowany Program ma na celu
zmniejszenie skali zaległości czynszowych
w lokalach w obszarze dzielnicy Śródmieście.
Podane kwoty stanowią wartość
odpracowanych zaległości czynszowych
przez osoby, które skorzystały z możliwości
udziału w programie odpracowania
zaległości czynszowych.

17.PROGRAM ODDŁUŻENIOWY UMARZANIA NALEŻNOŚCI CZYNSZOWYCH NIEZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Projekt/przedsięwzięcia

Program oddłużeniowy umarzania
należności czynszowych niezwiązanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej - został wdrożony w dniu
29 maja 2015 roku Uchwałą nr
VII/49/2015 Rady Miejskiej Będzina
z dnia 30.04.2015 roku w sprawie
określania szczegółowych zasad,
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny,
przypadających Miastu Będzin lub jego
jednostkom podległym, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz w sprawie
wskazania organów i osób
uprawnionych do udzielenia tych ulg
z późniejszymi zmianami. Program ten
ma na celu pomoc przezwyciężeniu
trudności dłużnikom zamieszkującym
w mieszkaniowym zasobie gminy, którzy
niegdyś znaleźli się w trudnej sytuacji
materialnej.
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Opis zadania/ przedsięwzięcia

W 2019 roku był widoczny brak zainteresowania
tą formą pomocy.
Natomiast w 2020 roku zostały dokonane 3
umorzenia w związku z realizacją programu
oddłużeniowego co przełożyło się na kwotę
w wysokości 21 433,22 zł.

Realizator zadania/
przedsięwzięcia

Miejski Zakład
Budynków
Mieszkalnych
Sp. z o.o. z siedzibą
w Będzinie.

Osiągnięte wskaźniki celu/Wnioski,
rekomendacje, przyszłe zamierzenia

2.Wnioski z realizacji polityk, programów i strategii obowiązujących w 2020 r.
Celem przygotowania niniejszego Raportu było uzyskanie wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy w 2020 roku.
W tym celu zostały zgromadzone szczegółowe dane obejmujące różne obszary funkcjonowania samorządu w odniesieniu
do przyjętych prze Radę Miejską strategii szczegółowych oraz programów działania. Dokumentem wiodącym, kluczowym z punktu
widzenia gminy jest jej strategia rozwoju, która stanowi punkt odniesienia zarówno dla innych strategii jak i programów.
Rok 2020 jest ostatnim rokiem obowiązywania Strategii Rozwoju Miasta Będzina. Wdrażanie zapisów niniejszego dokumentu oraz
monitorowanie postępów w tym zakresie odbywało się zgodnie z określonymi w misji rozwoju Miasta Będzina standardami
zachowań, które sformułowane zostały w sposób następujący:
-aktywna polityka informacyjna miasta - w pełni wykorzystywane były dostępne możliwości dla promowania rozwoju i walorów
Miasta Będzin,
-polityka rozwoju prowadzona była w sposób przemyślany, profesjonalny i efektywny,
- w ważnych dla miasta sprawach prowadzone były konsultacje społeczne,
-przedsięwzięcia rozwojowe realizowane były z wykorzystaniem zdywersyfikowanych źródeł finansowania.
Jeśli chodzi o trafność założeń realizacyjnych przyjętych w Strategii oraz stopień osiągnięcia założonych celów strategicznych
i przypisanych im zadań za kluczowe osiągnięte w 2020 r. należy uznać:
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1.Wymiar społeczny i gospodarczy:
-realizacja programów zdrowotnych i profilaktycznych,
-wsparcie dla organizacji pozarządowych,
-realizacja przedsięwzięć dotyczących infrastruktury spędzania czasu wolnego: rewitalizacja Parku Rozkówka, nadanie nowych
funkcji nitowanej wieży ciśnień,
-modernizacje infrastruktury drogowej,
-termomodernizacje budynków mieszkaniowych będących w zasobach gminy Będzin,
-regulacje formalno-prawne terenów inwestycyjnych,
-sprzedaż nieruchomości komunalnych dla celów działalności gospodarczej,
-aktualizacje zapisów planów miejscowych.
2.Wymiar edukacyjny:
-liczne projekty edukacyjne,
-remonty i modernizacje placówek oświatowych, uruchomienie kolejnego żłobka,
-remonty placów zabaw.
3.Wymiar środowiskowy:
- budowy świadomości ekologicznej mieszkańców Będzina (kampanie ekologiczne),
-dotacje gminne – zmiana źródeł ciepła na ekologiczne,
-pozyskanie wsparcia unijnego na realizację projektów środowiskowych.

139

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
Tab.11. Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską Będzina w 2020 r.

Lp.

1

2

3

4
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Uchwała Nr z dnia

w sprawie

Sposób realizacji

Uwagi

Nr XIX/135/2020
z dnia 30.01.2020 roku

przyjęcia do wiadomości sprawozdania
z realizacji uchwały Nr VI/22/2019 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie przyjęcia ramowego programu
współpracy Będzina z miastami partnerskimi
Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys i Basse-Ham
w 2019 roku

WYKONANO

-

Nr XIX/136/2020
z dnia 30.01.2020 roku

przyjęcia ramowego programu współpracy
Będzina z miastami partnerskimi Tatabanya,
Iżewsk, Kaisiadorys i Basse-Ham oraz miastem
Obuchów w 2020 roku

WYKONANO

-

Nr XIX/137/2020
z dnia 30.01.2020 roku

zmiany Uchwały nr XV/88/2019 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 26 września 2019 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych

WYKONANO

-

Nr XIX/138/2020
z dnia 30.01.2020 roku

przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych (WPI) w mieście Będzin
na lata 2020 – 2022

W TRAKCIE
REALIZACJI

-

5

Nr XIX/139/2020
z dnia 30.01.2020 roku

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Będzińskiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej
4708S-ul. Czesława Miłosza-etap II"

WYKONANO

-

6

Nr XIX/140/2020
z dnia 30.01.2020 roku

zmian budżetu miasta Będzina na 2020 rok

WYKONANO

-

7

Nr XIX/141/2020
z dnia 30.01.2020 roku

zmiany uchwały Nr XVIII/126/2019 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Będzina na lata 2020-2030

WYKONANO

-

8

Nr XIX/142/2020
z dnia 30.01.2020 roku

zamiaru przekształcenia Przedszkola
Miejskiego nr 1 w Będzinie poprzez zmianę
jego siedziby

WYKONANO

-

9

Nr XIX/143/2020
z dnia 30.01.2020 roku

zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie poprzez
likwidację oddziału przedszkolnego

WYKONANO

-

zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie poprzez
likwidację oddziału przedszkolnego

WYKONANO

-

10

141

Nr XIX/144/2020
z dnia 30.01.2020 roku

11

Nr XX/145/2020
z dnia 27.02.2020 roku

przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały
Nr LVII/483/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia
14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia
„Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2019 rok”, zmienionej Uchwałą Nr VI/29/2019
Rady Miejskiej Będzina z dnia 31 stycznia 2019
roku

12

Nr XX/146/2020
z dnia 27.02.2020 roku

przyjęcia raportu za 2019 rok z realizacji
Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2014-2020

WYKONANO

-

13

Nr XX/147/2020
z dnia 27.02.2020 roku

określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Mieście Będzin na rok szkolny 2019/2020

WYKONANO

-

14

Nr XX/148/2020
z dnia 27.02.2020 roku

utworzenia jednostki budżetowej o nazwie
Żłobek Miejski nr 3 w Będzinie

WYKONANO

-

-

Wojewoda Śląski
w Katowicach
rozstrzygnięciem
nadzorczym
z dnia 03.04.2020 r.
stwierdził nieważność
uchwały

15
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Nr XX/149/2020
z dnia 37.02.2020 roku

ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego nr 3
w Będzinie

WYKONANO

-

16

Nr XX/150/2020
z dnia 27.02.2020 roku

przekazania środków finansowych dla Policji
z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną
za czas służby ponadnormatywnej

WYKONANO

-

17

Nr XX/151/2020
z dnia 27.02.2020 roku

zmian budżetu miasta Będzina na 2020 rok

WYKONANO

-

18

Nr XX/152/2020
z dnia 27.02.2020 roku

zmiany uchwały Nr XVIII/126/2019 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Będzina na lata 2020 – 2030

WYKONANO

19

Nr XX/153/2020
z dnia 27.02.2020 roku

rozpatrzenia wniosku o zmianę uchwały Rady
Miejskiej Będzina

WYKONANO

-

20

Nr XXI/154/2020
z dnia 23.03.2020 roku

zmian budżetu miasta Będzina na 2020 rok

WYKONANO

-

21

Nr XXI/155/2020
z dnia 23.03.2020 roku

zmiany uchwały Nr XVIII/126/2019 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Będzina na lata 2020 – 2030

WYKONANO

-
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-

22

Nr XXI/156/2020
z dnia 23.03.2020 roku

zaciągnięcia długoterminowego kredytu
na finansowanie planowanego deficytu budżetu
oraz spłaty wcześniej zaciągniętych
zobowiązań

WYKONANO

-

23

Nr XXI/157/2020
z dnia 23.03.2020 roku

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Będzina dla terenu
położonego w rejonie ulic: Wolności, Sadowej,
Modrzewiowej – część A

WYKONANO

-

24

Nr XXI/158/2020
z dnia 23.03.2020 roku

przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Będzinie za rok 2019 oraz przedstawienia
potrzeb w zakresie pomocy społecznej

WYKONANO

-

25

Nr XXI/159/2020
z dnia 23.03.2020 roku

przyjęcia sprawozdania za 2019 rok z realizacji
„Miejskiego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2019 – 2021

WYKONANO

-

26

Nr XXI/160/2020
z dnia 23.03.2020 roku

przyjęcia sprawozdania za 2019 rok z realizacji
„Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020”

WYKONANO

-

Nr XXI/161/2020
z dnia 23.03.2020 roku

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Będzina

WYKONANO

-

Nr XXI/162/2020
z dnia 23.03.2020 roku

rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta
Będzina

WYKONANO

-

27

28
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29

Nr XXII/163/2020
z dnia 30.04.2020 roku

dowozu do szkół i placówek dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej, wobec których Miasto Będzin
nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu

WYKONANO

-

30

Nr XXII/164/2020
z dnia 30.04.2020 roku

zmiany Uchwały Nr XLVI/407/2018 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 28 lutego 2018 r. w
sprawie wymagań, jakie powinien spełniać
projekt budżetu obywatelskiego Miasta Będzina

WYKONANO

-

31

Nr XXII/165/2020
z dnia 30.04.2020 roku

zwolnienia od podatku od nieruchomości
w ramach pomocy de minimis z tytułu
utworzenia nowych miejsc pracy

WYKONANO

-

32

Nr XXII/166/2020
z dnia 30.04.2020 roku

wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz
warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej

WYKONANO

-

33

Nr XXII/167/2020
z dnia 30.04.2020 roku

zmiany uchwały Nr XVIII/126/2019 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Będzina na lata 2020-2030

WYKONANO

-

34

Nr XXIII/168/2020
z dnia 18.06.2020 roku

udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta
Będzina

WYKONANO

-

35

Nr XXIII/169/2020
z dnia 18.06.2020 roku

zatwierdzenia sprawozdania finansowego
miasta Będzina za 2019 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta
Będzina za 2019 rok

WYKONANO

-
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36

Nr XXIII/170/2020
z dnia 18.06.2020 roku

absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina
z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina
za 2019 rok

WYKONANO

-

37

Nr XXIII/171/2020
z dnia 18.06.2020 roku

planu pracy Rady Miejskiej Będzina na II
półrocze 2020 roku

WYKONANO

-

38

Nr XXIII/172/2020
z dnia 18.06.2020 roku

planów pracy Komisji Rady Miejskiej Będzina
na II półrocze 2020 roku

WYKONANO

-

39

Nr XXIII/173/2020
z dnia 18.06.2020 roku

zmiany Uchwały nr XLV/396/2018 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 24.01.2018 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Miasta Będzina na lata 2018 - 2022
z późniejszymi zmianami

W TRAKCIE REALIZACJI

-

40

Nr XXIII/174/2020
z dnia 18.06.2020 roku

wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli pod
nazwą Brzozowica I i Brzozowica II

WYKONANO

-

41
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Nr XXIII/175/2020
z dnia 18.06.2020 roku

przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji
dla Miasta Będzina na lata 2017 – 2023”

W TRAKCIE REALIZACJI

42

Nr XXIII/176/2020
z dnia 18.06.2020 roku

zmiany uchwały w sprawie określenia
warunków udzielenia bonifikat i wysokości
stawek procentowych bonifikat od opłat
za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

43

Nr XXIII/177/2020
z dnia 18.06.2020 roku

ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 3
w Będzinie

WYKONANO

-

44

Nr XXIII/178/2020
z dnia 18.06.2020roku

zmiany uchwały Nr XII/112/2011 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie
ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku
utworzonym przez Miasto Będzin oraz
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

WYKONANO

-

45

Nr XXIII/179/2020
z dnia 18.06.2020 roku

określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Mieście Będzin na rok szkolny 2020/2021

WYKONANO

-

46

Nr XXIII/180/2020
z dnia 18.06.2020 roku

przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Adama Mickiewicza w Będzinie poprzez
likwidację oddziału przedszkolnego

WYKONANO

-

WYKONANO

-

47

147

Nr XXIII/181/2020
z dnia 18.06.2020roku

przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 10 im.
Armii Krajowej w Będzinie poprzez likwidację
oddziału przedszkolnego

WYKONANO

-

48

49

50

51
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Nr XXIII/182/2020
z dnia 18.06.2020 roku

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Będzina

Nr XXIII/183/2020
z dnia 18.06.2020 roku

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy, lub od innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe

Nr XXIII/184/2020
z dnia 18.06.2020 roku

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

Nr XXIII/185/2020
z dnia 18.06.2020 roku

wyboru metody ustalenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
oraz zwolnienia w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym

-

Wojewoda Śląski
w Katowicach
rozstrzygnięciem
nadzorczym
z dn. 24.07.2020 r.
stwierdził nieważność
uchwały

WYKONANO

-

-

Wojewoda Śląski
w Katowicach
rozstrzygnięciem
nadzorczym
z dnia 07.08.2020 r.
stwierdził nieważność
uchwały

-

W związku ze wszczęciem
postępowania nadzorczego
przez RIO w Katowicach
zmieniono uchwałą
Nr XXIV/194/2020
z dnia 06.08.2020 roku

Nr XXIII/186/2020
z dnia 18.06.2020 roku

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

53

Nr XXIII/187/2020
z dnia 18.06.2020roku

wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz
warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej

54

Nr XXIII/188/2020
z dnia 18.06.2020 roku

55

52

WYKONANO

-

_

W związku ze wszczęciem
postępowania nadzorczego
przez RIO w Katowicach
zmieniono uchwałą
Nr XXIV/195/2020
z dnia 06.08.2020 roku

zmian budżetu miasta Będzina na 2020 rok

WYKONANO

-

Nr XXIII/189/2020
z dnia 18.06.2020 roku

zmiany uchwały Nr XVIII/126/2019 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Będzina na lata 2020 – 2030

WYKONANO

-

56

Nr XXIII/190/2020
z dnia 18.06.2020 roku

rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia
mieszkańców gminy przed coraz większą
ekspozycją na sztuczne pola
elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie
częstotliwości

WYKONANO

-

57

Nr XXIV/191/2020
z dnia 06.08.2020 roku

zmian budżetu miasta Będzina na 2020 rok
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WYKONANO

-

58

59

60

61

150

Nr XXIV/192/2020
z dnia 06.08.2020 roku

zmiany uchwały Nr XVIII/126/2019 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 12 grudnia 2019 roku,
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Będzina na lata 2020 – 2030

WYKONANO

-

-

Wojewoda Śląski
w Katowicach
rozstrzygnięciem
nadzorczym
z dnia 04.09.2020 r.
stwierdził nieważność
uchwały

Nr XXIV/193/2020
z dnia 06.08.2020 roku

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Będzina,

Nr XXIV/194/2020
z dnia 06.08.2020 roku

zmiany uchwały Nr XXIII/185/2020 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki
tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym

WYKONANO

-

Nr XXIV/195/2020
z dnia 06.08.2020roku

zmiany uchwały Nr XXIII/187/2020 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz
warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej

WYKONANO

-

62

Nr XXIV/196/2020
z dnia 06.08.2020 roku

określenia przystanków komunikacyjnych
w Gminie Będzin, których właścicielem lub
zarządcą jest Gmina Będzin oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków, a także
stawki opłaty za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych przez operatorów
i przewoźników

63

Nr XXV/197/2020
z dnia 31.08.2020 roku

przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 1
w Będzinie poprzez zmianę jego siedziby

WYKONANO

-

64

Nr XXVI/198/2020
z dnia 23.09.2020 roku

zmian budżetu miasta Będzina na 2020 rok

WYKONANO

-

65

Nr XXVI/199/2020
z dnia 23.09.2020 roku

rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały przez
Radę Miejską Będzina dotyczącej realizacji
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
w mieście Będzin

WYKONANO

-

66

Nr XXVII/200/2020
z dnia 29.10.2020 roku

ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto
Będzin publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych

WYKONANO

-

W TRAKCIE REALIZACJI

-

67
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Nr XXVII/201/2020
z dnia 29.10.2020 roku

przyjęcia „Programu współpracy miasta
Będzina z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2021 rok”

WYKONANO

-

68

Nr XXVII/202/2020
z dnia 29.10.2020 roku

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Będzina dla terenu
położonego w dzielnicy Łagisza przy ulicy
Odkrywkowej, Niepodległości, Pokoju, Parkowej
oraz granicą z Gminą Psary – część A

69

Nr XXVII/203/2020
z dnia 29.10.2020 roku

nadania nazwy drodze wewnętrznej
zlokalizowanej przy Parafii Nawiedzenia NMP
na osiedlu Syberka w Będzinie

WYKONANO

-

70

Nr XXVII/204/2020
z dnia 29.10.2020 roku

zwolnienia od podatku od nieruchomości
budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub
ich części położonych na terenie miasta
Będzina, w których wykonano remont elewacji

WYKONANO

-

71

Nr XXVII/205/2020
z dnia 29.10.2020 roku

zmian budżetu miasta Będzina na 2020 rok

WYKONANO

-

72

Nr XXVII/206/2020
z dnia 29.10.2020 roku

zmiany uchwały Nr XVIII/126/2019 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Będzina na lata 2020 – 2030

WYKONANO

-

73

Nr XXVIII/207/2020
z dnia 19.11.2020 roku

przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2021 rok”

W TRAKCIE REALIZACJI

-

74

Nr XXVIII/208/2020
z dnia 19.11.2020 roku

rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu
mieszkańców wobec wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WYKONANO

-
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WYKONANO

-

75

Nr XXVIII/209/2020
z dnia 19.11.2020 roku

zmian budżetu miasta Będzina na 2020 rok

WYKONANO

-

76

Nr XXVIII/210/2020
z dnia 19.11.2020 roku

zmiany uchwały Nr XVIII/126/2019 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Będzina na lata 2020 – 2030

WYKONANO

-

77

Nr XXVIII/211/2020
z dnia 19.11.2020 roku

określenia wysokości stawek i zwolnień
w podatku od nieruchomości obowiązujących
na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2021
roku

-

W związku ze wszczęciem
postępowania nadzorczego
przez RIO w Katowicach
zmieniono uchwałą
Nr XXIX/229/2020
z dnia 16.12.2020 roku

78

Nr XXIX/212/2020
z dnia 16.12.2020 roku

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Będzina na lata 2021-2034

W TRAKCIE REALIZACJI

-

79

Nr XXIX/213/2020
z dnia 16.12.2020 roku

budżetu miasta Będzina na 2021 rok

W TRAKCIE REALIZACJI

-

-

Wojewoda Śląski
w Katowicach
rozstrzygnięciem
nadzorczym
z dnia 21.01.2021r.
stwierdził nieważność
uchwały

80
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Nr XXIX/214/2020
z dnia 16.12.2020 roku

przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Będzina na lata 2021 –
2031”

81

Nr XXIX/215/2020
z dnia 16.12.2020 roku

planu pracy Rady Miejskiej Będzina
na I półrocze 2021 roku

W TRAKCIE REALIZACJI

-

82

Nr XXIX/216/2020
z dnia 16.12.2020 roku

planów pracy Komisji Rady Miejskiej Będzina
na I półrocze 2021 roku

W TRAKCIE REALIZACJI

-

83

Nr XXIX/217/2020
z dnia 16.12.2020 roku

Przyjęcia „Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 –
2025”

-

W związku ze wszczęciem
postępowania nadzorczego
przez Wojewodę Śląskiego
w Katowicach zmieniono
uchwałą
Nr XXXI/240/2020
z dnia 25.02.2021 roku

84

Nr XXIX/218/2020
z dnia 16.12.2020 roku

przyjęcia „Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2021 – 2025”

W TRAKCIE REALIZACJI

-

WYKONANO

-

85
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Nr XXIX/219/2020
z dnia 16.12.2020 roku

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego z Gminą Sosnowiec
w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec
przez Gminę Będzin w 2021 roku wykonywania
zadań publicznych w zakresie izby wytrzeźwień
dla osób nietrzeźwych doprowadzonych do izby
wytrzeźwień z terenu Gminy Będzin

Nr XXIX/220/2020
z dnia 16.12.2020 roku

zmiany uchwały Nr XXXIX/337/2017 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 14 sierpnia 2017 roku
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków nimi finansowanych dla
jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie z dnia
14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

WYKONANO

-

87

Nr XXIX/221/2020
z dnia 16.12.2020 roku

zmiany uchwały XLVII/470/2014 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zasad i trybu postępowania przy udzielaniu
dotacji celowej na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W TRAKCIE REALIZACJI

-

88

Nr XXIX/222/2020
z dnia 16.12.2020 roku

uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla
Miasta Będzina na lata 2021 – 2024
z perspektywą do roku 2030”

W TRAKCIE REALIZACJI

-

-

Wojewoda Śląski
w Katowicach
rozstrzygnięciem
nadzorczym
z dnia 21.01.2021 r.
stwierdził nieważność
uchwały

WYKONANO

-

86

89

Nr XXIX/223/2020
z dnia 16.12.2020 roku

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Będzin

90

Nr XXIX/224/2020
z dnia 16.12.2020 roku

ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
przy ulicy Gzichowskiej w Będzinie
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Nr XXIX/225/2020
z dnia 16.12.2020 roku

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Będzina

92

91

W TRAKCIE REALIZACJI

-

Nr XXIX/226/2020
z dnia 16.12.2020 roku

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

WYKONANO

-

93

Nr XXIX/227/2020
z dnia 16.12.2020 roku

zmian budżetu miasta Będzina na 2020 rok

WYKONANO

-

94

Nr XXIX/228/2020
z dnia 16.12.2020 roku

zmiany uchwały Nr XXIX/126/2019 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Będzina na lata 2020 – 2030

WYKONANO

-

Nr XXIX/229/2020
z dnia 16.12.2020 roku

zmiany uchwały nr XXXIX/211/2020 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek
i zwolnień w podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie miasta Będzina
od 1 stycznia 2021 roku

W TRAKCIE REALIZACJI

-

95
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VII. BUDŻET OBYWATELSKI
Tab.12. Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 roku

L.p.

Nazwa projektu

Lokalizacja

1.

Bezpieczny Będzin - dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją

Będzin, ul. Czesława Miłosza 28

mojego bezpieczeństwa

Ochotnicza Straż Pożarna "Grodziec"

"Zamkowy Plac Zabaw" - rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu

Będzin, ogród przy Przedszkolu Miejskim nr 2

Miejskim nr 2 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Będzinie

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo-tnącego, które

Będzin, ul. Pokoju 44

znacznie ogranicza straty podczas pożarów

Ochotnicza Straż Pożarna "Łagisza"

Poprawa funkcjonalności boisk sportowych

Będzin, ul. Kijowska 2a

2.
3.
4.
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5.

Remont chodników w rejonie ulicy Kolejowej 16 i 18

Będzin, ul. Kolejowa - w rejonie budynków
nr 16 i 18

6.

Remont chodnika przy ul. Paryskiej w Będzinie

Będzin, ul. Paryska

7.

Strefa Aktywności Rodzinnej

Będzin - Grodziec, ul. Przechodnia

VIII.PODSUMOWANIE
Jak widać rok 2020 był kolejnym, który przyniósł zmiany w każdej dzielnicy. Te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie
zaangażowanie Radnych, a przede wszystkim mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, co należy poprawić w ich otoczeniu.
Dziękuję wszystkim za wsparcie i napływające wnioski, z których część już została zrealizowana w 2020 roku, a kolejne
oczekują na realizację w przyszłych budżetach.
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