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Wstęp
Raport o stanie gminy Orzesze opracowano na podstawie art.28aa ustawy
o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał
rady gminy i budżetu obywatelskiego oraz jest przedstawiany przez Burmistrza Radzie
Miejskiej co roku do dnia 31 maja.
Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą
i społeczną Miasta Orzesze. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach
funkcjonowania gminy według stanu na dzień 31.12.2018r.
Raport jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego
rozwoju gminy.
Raport zawiera analizę najważniejszych obszarów działalności gminy: demografia,
finanse gminy, inwestycje gminne i inne zadania remontowe zrealizowane
w sołectwach, działalność gospodarcza, warunki życia mieszkańców (infrastruktura
techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami), zagospodarowanie
przestrzenne, oświata.
Dla opracowania Raportu szczególnie cenne okazały się konsultacje przeprowadzone
z pracownikami Urzędu Miejskiego Orzesze i jednostek organizacyjnych oraz szereg
dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu, wśród których należy wymienić m.in.
raporty z wykonania budżetu Gminy, Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego (ostatnia zmiana 2016 rok), Raport oraz Strategia
Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2012-2020, czy też materiały informacyjno-promocyjne,
zamieszczone na stronie internetowej Gminy. Szczegółowe zestawienie dokumentów
strategicznych dla funkcjonowania Miasta Orzesze przedstawia poniższa tabela.
Lp.

Nazwa strategii, programu, planu

Nazwa aktu wprowadzającego

1.

Strategia Rozwoju Miasta Orzesze na lata
2012-2020

2.

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta
Orzesze

3.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Orzesze
na lata 2014 – 2022

4.

Wieloletni Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Orzesze na
lata 2014 – 2018

Uchwałą nr XIX/201/12 Rady
Miejskiej Orzesze z dnia
23.02.2012r.
Studium przyjęto Uchwałą Nr
XV/124/11 Rady Miejskiej
Orzesze z dnia 17 listopada 2011
roku.
ost. aktualizacja: Uchwała nr
XXI/249/16 Rady Miejskiej
Orzesze z dn. 31 maja 2016r.
Uchwała nr XXVII/323/16 Rady
Miejskiej Orzesze z dn.
15 grudnia 2016r.
Uchwałą nr XXXIX/425/13 Rady
Miejskiej Orzesze z dn.
21 listopada 2013r.
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Czas
obowiązywania
2012 – 2020
bezterminowo

2014 – 2022
2014 – 2018

5.

Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Na
Terenie Miasta Orzesze wraz z Gminną
Ewidencją Zabytków na lata 2015 – 2018

6.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Orzesze z perspektywą na lata 2015 -2020

7.

Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Orzesze na lata 2016 –
2022
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Orzeszu na lata 2018-2022
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Orzeszu na rok
2018
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
za rok 2018

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

Roczny program współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art. 2 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2018 rok
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Orzesze na rok 2018
Lokalny program wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Orzesze
Projekt planu założeń do zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Orzesze z perspektywą do roku 2035

Uchwała nr VIII/84/15 Rady
Miejskiej Orzesze z dnia 21 maja
2015r. (opubl. Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z dn. 16.06.2015r. poz.
3279)
Uchwała nr XI/130/15 Rady
Miejskiej Orzesze z dn.
17 września 2015r.
Uchwała nr XV/177/15 Rady
Miejskiej Orzesze z dn.
17 grudnia 2015r.
Uchwała nr XLI/557/18 Rady
Miejskiej Orzesze z dn.
31 stycznia 2018r.
Uchwała nr XL/534/2017 Rady
Miejskiej Orzesze z dn.
14 grudnia 2017r.
Uchwała nr XL/535/17 Rady
Miejskiej Orzesze z dn.
14 grudnia 2017r.
Uchwała nr XXXIX/472/17 Rady
Miejskiej Orzesze z dn.
23 listopada 2017r.

2015 – 2018

Uchwała nr XLII/569/18 Rady
Miejskiej Orzesze z dn.
1 marca 2018r.
Uchwała nr XII/94/11 Rady
Miejskiej Orzesze z dn.
31 sierpnia 2011r.
Uchwała nr XLVIII/630/18 Rady
Miejskiej Orzesze z dnia
2 sierpnia 2018r.

2018

2015 – 2020
2016 – 2022

2018 – 2022
2018
2018
2018

2011-2018

2018-2035

Źródło: opracowanie własne, UM Orzesze

Strategia Rozwoju Miasta Orzesze
Strategia Rozwoju Miasta to długookresowy plan działania, określający cele strategiczne
rozwoju gminy i przyjmujący takie kierunki oraz priorytety działania, które
są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń. Ustalenia zawarte w strategii rozwoju
stanowią podstawę do prowadzenia przez władze gminy długookresowej polityki
rozwoju społeczno – gospodarczego. Wokół jej ustaleń koncentrują się działania władz
samorządowych, zmierzające do zapewnienia jak najlepszych warunków życia
mieszkańców gminy oraz tworzenia sprzyjających podstaw dla dalszego rozwoju
gospodarczego. Zapisy Strategii stanowią zatem determinantę decyzji merytorycznych,
organizacyjnych i finansowych podejmowanych przez władze samorządowe.
Strategia Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2012–2020 została przyjęta Uchwałą
nr XIX/201/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23.02.2012r.
Prace nad dokumentem Strategii przeprowadzono z wykorzystaniem szeregu
uzupełniających się metod prac analitycznych, eksperckich i partycypacyjnych.
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Strategia stanowi plan operacyjny obejmujący listę zadań, wpisujących się w założenia
poszczególnych domen oraz celów strategicznych:
1) domena 1 – zharmonizowany rozwój mieszkalnictwa w Mieście Orzesze:
a. Cel strategiczny I. Spójna polityka Miasta wspierająca rozwój inwestycji
mieszkaniowych na terenie Gminy.
b. Cel strategiczny II. Zapewnienie wysokiego poziomu obsługi mieszkańców
Miasta Orzesze.
2) domena 2 – tworzenie warunków wspierających wszechstronny rozwój
mieszkańców w sferze edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej:
a. Cel strategiczny I. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej,
rekreacyjnej i sportowej w Mieście Orzesze.
b. Cel strategiczny II. W kierunku nowoczesnej edukacji.
c. Cel strategiczny III. Rozwój i spójne zarządzanie ofertą aktywnego
spędzania czasu wolnego w Mieście Orzesze.
3) domena 3 – bezpieczna środowiskowo, zorganizowana przestrzeń gospodarcza
zapewniająca atrakcyjne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości:
a. Cel strategiczny
przedsiębiorców.

I.

Zbudowanie

systemu

b. Cel strategiczny II. Pozyskiwanie inwestorów
i przygotowanych terenów inwestycyjnych.

wsparcia
dla

lokalnych

zaplanowanych

c. Cel strategiczny III. Promocja przedsiębiorczości i kreowanie postaw
proprzedsiębiorczych.
4) domena 4 – Marka Orzesze – wygodne, funkcjonalne, bezpieczne i atrakcyjne do
zamieszkania miasto; spójna i zintegrowana miejska społeczność:
a. Cel strategiczny I. Budowanie tożsamości i poczucia wspólnoty w Orzeszu.
b. Cel strategiczny II. Stworzenie i wypromowanie marki Miasta Orzesze –
wygodne, funkcjonalne, bezpieczne, atrakcyjne do zamieszkania miasto –
„Zielone Serce Śląska”.
Co roku Burmistrz Miasta Orzesze (jako Strażnik Strategii) przedstawia wyniki
sprawozdania z realizacji osiągniętych zamierzeń strategicznych na Sesji Rady Miejskiej:
− w 2018r. dokonano przedstawienia sprawozdania z monitorowania Strategii
za rok 2017 podczas posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w dn. 01.03.2018r.
− 28.03.2019r. dokonano przedstawienia sprawozdania z realizacji Strategii za rok
2018 podczas posiedzenia Sesji Rady Miejskiej.
Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu z ww. Sesji.
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Najważniejsze zadania flagowe zrealizowane w 2018r.:
1. Budowa placów zabaw dla dzieci i fitness dla dorosłych w dzielnicach
i sołectwach:
a. Zawada, ul. Wyzwolenia – plac zabaw + siłownia dla dorosłych – koszt:
49.412,79 zł;
b. Orzesze, ul. Skośna – plac zabaw – koszt: 29.970,80zł.
Plac zabaw
przy ul. Wyzwolenia

Plac zabaw przy ul. Skośnej
2. Modernizacja i wprowadzanie nowych funkcji w ramach istniejących boisk
przyszkolnych – budowa 2 boisk: Jaśkowice (257.124,27zł) i Zazdrość
(127.773,53zł); modernizacja boiska – Mościska (33.185,00zł)

Boisko przy SP4

Boisko przy SP5

3. Zapewnienie pełnej dostępności usług komunalnych dla mieszkańców miasta –
budowa nowego budynku komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
przy ul. Ulbrycha (3.101.579,65 zł)

Budynek komunalny
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Informacje ogólne
Liczba ludności w gminie
Liczba stałych mieszkańców, według stanu na dzień 31.12.2018r., na podstawie
prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, kształtuje się następująco:
Stan ludności na dzień:
31.12.2017r.
31.12.2018r.
Obręb ewidencyjny:
Orzesze
6722
6699
Gardawice
2021
2065
Zawiść
1976
1989
Woszczyce
1388
1398
Zawada
1964
1996
Jaśkowice
2538
2525
Zgoń
1207
1225
Królówka
259
257
Mościska
1041
1066
Zazdrość
1167
1184
20283
20404
Źródło: UM Orzesze, Referat Spraw Obywatelskich
Wpływ na liczbę ludności w gminie (więcej o 121 mieszkańców w odniesieniu do roku
poprzedniego), oprócz przyrostu naturalnego, ma saldo migracji. Fakt osiedlania się
na terenie gminy nowych mieszkańców, przybywających z okolicznych regionów,
świadczy o jej atrakcyjności i ma duże znaczenie dla perspektyw dalszego rozwoju.
Urząd Stanu Cywilnego zrealizował w 2018r. następujące zadania:
Rodzaj zadania
2017
2018
Rejestracja aktów urodzeń
26 (w tym 24 transkrypcje) 14 (w tym 14 transkrypcje)
Rejestracja aktów małżeństw
91 (w tym 3 transkrypcje) 108 (w tym 4 transkrypcje)
Rejestracja aktów zgonów
307 (w tym 1 transkrypcja) 284 (w tym 2 transkrypcje)
Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w
30
27
związek małżeński
Wydawanie decyzji administracyjnych o zmianie
9
12
imienia i nazwiska
Transkrypcja i odtworzenia zagranicznych aktów
28
20
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
2316
2271
Migracja aktów stanu cywilnego do Rejestru Stanu
1105
908
Cywilnego
Organizacja uroczystości Jubileuszy Długoletniego
48
55
Pożycia Małżeńskiego
par małżeńskich
par małżeńskich

Źródło: UM Orzesze, Urząd Stanu Cywilnego

Podmioty gospodarcze
Na podstawie uchwały nr L/555/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 października 2014r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy
de minimis. Zwolnienie dotyczy nowych inwestycji budowlanych, przysługuje na okres
dwóch lat, na wniosek podatnika, obowiązuje do 31.12.2020r. Ze zwolnień z podatku
od nieruchomości w roku 2018, skorzystało 2 inwestorów.
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Finanse Miasta Orzesze
Stan finansów miasta na dzień 31.12.2018r.
1. Dochody Miasta Orzesze wyniosły 88 408 951,16 zł.
2. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wynosi 50,47 %.
3. Wydatki Miasta Orzesze wyniosły 85 161 256,02 zł.
4. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 9,10 %.
5. Nadwyżka budżetu Miasta Orzesze za rok 2018 wynosi 3 247 695,14 zł.
6. Zadłużenie ogółem wynosi 3 300 122,79 zł.
7. Poziom wolnych środków rozumianych jako nadwyżkę środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych po odliczeniu poziomu zadłużenia wynosi 0.
8. Nadwyżka budżetu Miasta Orzesze z lat ubiegłych (w tym również z roku 2018)
wynosi ogółem 4 189 336,03 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Orzesze
Wykonanie
za 2017 rok

Wykonanie
za 2018 rok

77 869 708,05
15 373 342,00
20 841 305,69
284 970,05
41 370 090,31

85 363 027,52
16 926 809,00
22 265 988,62
1 548 740,24
44 621 489,66

110%
110%
107%
543%
108%

21 143 707,00

23 538 000,00

111%

1 057 155,18

1 451 011,52

137%

11 488 611,72
1 457 027,81

12 390 614,37
367 638,03

108%
25%

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2 610 049,02

3 396 931,59

130%

Pozostałe dochody własne
Dochody majątkowe w tym:

3 613 539,58
1 097 265,31

3 477 294,15
3 045 923,64

96%
278%

576 049,55

819 794,00

142%

3 499,00

311,25

Rodzaj dochodu
Dochody bieżące w tym:
Subwencja
Dotacje
Środki z budżetu Unii Europejskiej
Dochody własne z tego:
Udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych
Udziały w podatkach przekazywane
przez urzędy skarbowe
Podatki lokalne
Opłata eksploatacyjna

Dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych

%
2018/2017

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych
Wpływy z przekształcenie prawa wieczystego
użytkowania w prawo własności
Dotacje

2 064,96

128 209,40

6209%

466 979,86

1 164 302,21

249%

Środki z budżetu Unii Europejskiej

48 671,94

933 306,78

1918%

78 966 973,36

88 408 951,16

112%

OGÓŁEM DOCHODY

Źródło: Opracowanie własne, UM Orzesze, Skarbnik Gminy
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9%

Rodzaj wydatku
Wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: na programy finansowane z udziałem
środków z budżetu Unii Europejskiej
Wydatki bieżące z tego:
Wydatki jednostek budżetowych
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków z budżetu Unii Europejskiej
Obsługa długu
OGÓŁEM WYDATKI

Wykonanie
za 2017 rok
5 549 305,55
5 549 305,55

Wykonanie
za 2018 rok
7 749 586,14
7 749 586,14

%
2018/2017
140%
140%

42 926,00

1 235 548,93

2878%

71 367 685,27
44 738 546,50

77 411 669,88
48 936 532,52

6 883 321,25
19 339 326,71

7 155 764,78
20 226 344,86

108%
109%
104%
105%

283 641,01

1 009 820,75

356%

122 849,80
76 916 990,82

83 206,97
85 161 256,02

68%
111%

Źródło: Opracowanie własne, UM Orzesze, Skarbnik Gminy

Wynik wykonania budżetu

Wykonanie za
2017 rok

Wykonanie za
2018 rok

%
2018/2017

WYNIK OPERACYJNY
(dochody bieżące minus wydatki bieżące)

6 502 022,78

7 951 357,64

122%

WYNIK BUDŻETU
(dochody minus wydatki
-nadwyżka budżetowa kwota dodatnia
lub deficyt budżetowy kwota ujemna)

2 049 982,54

3 247 695,14

158%

Źródło: Opracowanie własne, UM Orzesze, Skarbnik Gminy

Wykonanie wydatków inwestycyjnych
Podstawowe wydatki inwestycyjne w 2018r.:
− 29.520zł na opracowanie dokumentacji punktu przesiadkowego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego.
− 200.000zł na udzielenie pomocy finansowej dla
Powiatu Mikołowskiego
na dofinansowanie wymiany nawierzchni jezdni ul. Długosza w wysokości 50 000zł
(cały koszt zadania wyniósł 155 947,99zł) oraz przebudowy ul. Dojazdowej
w wysokości 150 000zł (cały koszt zadania wyniósł 452 230,32zł).
− 1.533.943,77zł na przebudowy/modernizacje dróg gminnych i wewnętrznych,
w tym:
a) ul. Kopaniny 200m/929m2 – 234 148,27zł, w tym sfinansowane z Funduszu
Sołeckiego Zgoń w wysokości 26 208zł
b) ul. Reymonta 291,5m /811m2 –215 739,44zł,
c) ul. Żeromskiego 95m /304m2 – 76 212,98zł,
d) ul. Jeżynowa –76m/ 243m2 – 42 013,70zł (w ubiegłym roku sfinansowano
projekt za kwotę 5 166zł)
e) ul. Dębowa – 475m/ 2 144,50m2 – 177 321,94zł
f) ul. Łokietka 238m/1159,60m2 – 112 628,85zł, w tym sfinansowane z Funduszu
Sołeckiego Woszczyce w wysokości 29 512zł
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g) boczna ul. Żorskiej – Wisławy Szymborskiej 398m /1644,6m2 – 256 426zł,
w tym sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Zazdrość w wysokości 33 210zł
h) ul. Emilii Plater 126,5m /569m2 – 173 050,04zł,
i) boczna ul. Słowiańskiej 195m /837,5m2 – 219 823,95zł,
j) dokumentacja projektowa odcinka u. Wiosny Ludów za Tesco oraz rozbudowy
kanalizacji deszczowej bocznej ul. Słowiańskiej – 7 200zł.
k) dokumentacja ul. Żwirki i Wigury, Miarki, Dolna, Matejki – 19 378,60zł.
− 33 175zł na budowę ogólnodostępnego parkingu obok strażnicy przy
ul. Uczniowskiej na działkach 892/67 oraz 927/68 w ramach środków funduszu
sołeckiego Sołectwa Gardawice
− 65 962,20zł na nabycie działki nr 1060/142 o pow.947m2 przy ul. Kościelnej
oraz działki nr 982/74 o pow.17m2 przy ul. Wiosennej zabudowana
przepompownią, będącą własnością gminy,
− 2 359 550,40zł poniesiono na kontynuację budowy budynku komunalnego przy
ul. Ulbrycha, dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości
1 029 686,14zł,
− 51 788,97zł poniesiono na zakup licencji oprogramowania i sprzętu dotyczącego
e-sesji,
− 17 218,77zł poniesiono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego
− 4 500,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczący realizacji zadania
"Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego" celem ubiegania się
o dofinansowanie (zadanie dotyczy przebudowy utwardzeń i zieleni przestrzeni
usytuowanej pomiędzy budynkami urzędu),
− 10 000,00zł na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczo-osobowego
Renault Traffic dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie
− 67 194,90zł poniesiono na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Gardawice
dofinansowanego w 99% z Funduszu Sprawiedliwości,
− 100 000zł dotacja celowa dla OSP Jaśkowice na zakup samochodu ratownictwa
technicznego z funkcja gaśniczą (w styczniu 2019r. zwrot 13 250zł),
− 30 000zł dotacje celowa dla OSP Zawiść na dofinansowanie budowy strażnicy,
− 800 000zł poniesiono na realizację inwestycji w ramach realizacji projektu
unijnego „Orzeskie Centrum Możliwości- rewitalizacja obiektu na potrzeby
działalności Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej i Przystani dla Młodych,
− 884 951,58zł na kontynuację budowy żłobka wraz z placem zabaw, parkingiem,
modernizacją budynku przedszkola z uwagi na wspólną kotłownię,
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− 3 148,80zł na
odpadów,

wykonanie koncepcji

budowy punktu selektywnej zbiórki

− 319 946,83zł na udzielenie 87 dotacji mieszkańcom na wymianę źródła ciepła,
− 342 158,47zł przeznaczono na inwestycje związane z oświetleniem ulicznym
w tym :
a) opracowanie dokumentacji projektowej budowy części linii oświetlenia
ulicznego przy ul. Makowej i Modrzewiowej, Stalmacha, Skłodowskiej,
Słowackiego, Żorskiej za kwotę 33 640,50zł,
b) budowę 8 punktów oświetlenia w ciągu ul. Cegielnianej – 73 044,80zł,
c) budowę 10 punktów oświetlenia w ciągu ul. Partyzantów – 90 065,40zł,
d) budowę 6 punktów oświetlenia w ciągu ul. Świerkowej – 51 184,74zł,
e) budowę 9 punktów oświetlenia w ciągu ul. Powstańców – 84 103,03zł,
f) projekt organizacji ruchu, aktualizację projektu, kosztorysu oraz wniosku
o dofinansowanie do projektu unijnego dotyczącego montażu efektywnego
energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze,
− 5 313,60zł na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu
unijnego kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej dotyczące budowy
oczyszczalni ścieków w Orzeszu-Zawiści oraz kolektora (w styczniu zwrócono
niewykorzystaną kwotę z tytułu odliczenia częściowego podatku VAT w wysokości
546,48zł),
− 384 897,80zł na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych w Zazdrości oraz
Jaśkowicach w ramach realizacji projektu unijnego budowy infrastruktury
aktywnego wypoczynku,
− 49 412,79zł na budowę placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Zawadzie na działce
nr 1242/40 (przygotowano teren pod plac zabaw, zakupiono i zamontowano
6 urządzeń – zestaw zabawowy drewniany, huśtawka dwuosobowa metalowa,
huśtawka podwójna metalowa, karuzela metalowa, zabawka na sprężynie koń,
sześciokąt wielofunkcyjny),
− 29 970,80zł na budowę placu zabaw przy ul. Skośnej w
nr 361/61 za kwotę (przygotowano teren pod plac
i zamontowano 5 urządzeń – zestaw zabawowy drewniany,
metalowa, zabawka na sprężynie koń oraz koniczynka,
piramida),

Centrum na działce
zabaw, zakupiono
huśtawka podwójna
urządzenie linarne

− 111 069zł na przebudowę skweru w centrum miasta, przy parkingu głównym,
− 54 981,00zł na modernizację kotłowni nr 3 Zawada,
− 89.913,00zł na adaptację pomieszczeń na kuchnie i jadalnię w Szkole
Podstawowej nr 5 Zazdrość,
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− 14 996,16zł na utworzenie siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 6
Zawiść,
− 23 500,00zł na zakup i montaż piłkochwytów, siedziska 12 szt., instalację
nawodnienia boiska szkolnego sfinansowane z Funduszu Sołeckiego w Szkole
Podstawowej nr 8 Mościska,
− 48 954,00zł na adaptację pomieszczeń strychu na pracownię komputerową
w Szkole Podstawowej nr 10 Woszczycach,
− 17 649,17zł na zakup namiotu biesiadnego z oświetleniem oraz 20 zestawów ław
dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawiści sfinansowane w całości z Funduszu
Sołeckiego,
− 29 028,00zł na modernizację kotłowni w Przedszkolu nr 6 w Zawiści,
− 9 000zł na adaptację pomieszczenia na pracownię matematyczną w SP nr 6
w ramach realizacji projektu unijnego „Akademia Umiejętności II”,
− 19 841,13zł na zakup trzech tablic interaktywnych dla SP nr 3,5 i 10 w ramach
realizacji projektu unijnego „Akademia Umiejętności”,
− 8 000zł na zakup pomocy dydaktycznej Magiczny Dywan dla Przedszkola nr 6
w ramach realizacji projektu unijnego „Nowe oddziały przedszkolne II”.

Wieloletnia prognoza finansowa
Wieloletnia prognoza finansowa – dane prognozowane według stanu na 25 kwietnia 2019r.

Lata
Wykonanie 2016
Wykonanie 2017
Wykonanie 2018
Prognoza 2019
Prognoza 2020
Prognoza 2021
Prognoza 2022
Prognoza 2023
Prognoza 2024
Prognoza 2025
Prognoza 2026
Prognoza 2027

Planowany kredyt
do zaciągnięcia
0,00
0,00
0,00
5 980 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stan
zadłużenia

Harmonogram
wydatków
na obsługę
zadłużenia

Harmonogram
spłat
zadłużenia

162 893,45
122 849,80
83 206,97
323 533,00
451 000,00
409 000,00
357 000,00
300 000,00
243 000,00
181 000,00
119 000,00
61 000,00

1 332 018,40
1 578 877,21
1 140 000,00
1 146 032,00
1 160 000,00
1 170 000,00
1 074 091,00
1 000 000,00
750 000,00
750 000,00
750 000,00
1 480 000,00

6 019 000,00
4 440 122,79
3 300 122,79
8 134 091,00
6 974 091,00
5 804 091,00
4 730 000,00
3 730 000,00
2 980 000,00
2 230 000,00
1 480 000,00
0,00

Źródło: Opracowanie własne, UM Orzesze, Skarbnik Gminy
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Wykonanie 2016

5 886 265,95

---------

---------

Wypracowany
dopuszczalny
jednoroczny
wskaźnika
spłaty
zobowiązań
określony w
art..243
ustawy o
finansach
publicznych
8,56%

Wykonanie 2017

6 502 022,78

---------

---------

8,97%

Wykonanie 2018
Prognoza 2019
Prognoza 2020
Prognoza 2021
Prognoza 2022
Prognoza 2023
Prognoza 2024
Prognoza 2025
Prognoza 2026
Prognoza 2027

7 951 357,64
1 144 539,40
5 083 721,00
2 970 000,00
2 074 091,00
3 000 000,00
2 750 000,00
2 750 000,00
2 750 000,00
3 480 000,00

--------1,49%
1,66%
1,79%
1,62%
1,43%
1,07%
0,98%
0,90%
1,57%

--------9,15%
6,77%
5,59%
3,49%
3,80%
3,08%
2,87%
3,05%
2,91%

9,92%

Lata

Prognoza
nadwyżki
operacyjnej
(różnica
pomiędzy
dochodami
bieżącymi
a wydatkami
bieżącymi)

Prognoza
Prognoza
dopuszczalnego
wskaźnika
wskaźnika
planowanej
spłaty
łącznej spłaty
zobowiązań
zadłużenia i
określony w
obsługi do
art..243 ustawy
dochodów
o finansach
ogółem
publicznych

Źródło: Opracowanie własne, UM Orzesze, Skarbnik Gminy
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Realizacja funduszu sołeckiego
Fundusz sołecki na 2018r. przedstawia poniższa tabela.
Lp.
1

2

3

Sołectwo
Zadanie
Gardawice Wybudowanie ogólnodostępnego parkingu zlokalizowanego
obok strażnicy OSP Gardawice na działce będącej
własnością gminy
Królówka Zakup 10 kompletów ław i krzeseł oraz 28 krzeseł
składanych na wózku

Mościska

33 179,13 zł

ZGKiM

7 800,00 zł

WRZP

Zakup rzutnika i ekranu

2 640,00 zł

WRZP

Zakup strojów regionalnych
Wykonanie instalacji nawadniającej boisko szkolne
trawiaste

4 900,00 zł

WRZP

7 000,00 zł

WE

3 000,00 zł

WE

13 500,00 zł

WE

500,00 zł

WE

2 700,00 zł

WE

6 500,00 zł

WE

1 600,00 zł
2 100,00 zł

WRZP
WE

29 512,00 zł

WK

33 210,00 zł

WK

21 200,00 zł

WE

12 000,00 zł

WK

33 210,00 zł

WK

7 000,00 zł

RWZK

26 208,00 zł

WK

Wykonanie montażu siedzisk zawodniczych na boisku
szkoły (12szt)
Wykonanie montażu piłkochwytów na boisku szkolnym
(56mb)
Wykonanie montażu ławki żeliwnej na terenie boiska
sportowego
Wykonanie montażu jednego urządzenia siłowni
zewnętrznej

4

5

6

7

8

Kwota Realizacja

Wykonanie montażu gier podwórkowych na terenie
szkolnym
Zakup dwóch tablic informacyjnych
Zakup dziewczęcych strojów regionalnych w ilości 3 sztuk
Woszczyce Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Łokietka zgodnie z
określoną technologią w projekcie budowlanym po jego
opracowaniu
Remont drogi - ul. Krasickiego w Orzeszu - Zawadzie
zgodnie z określoną technologią w projekcie budowy po
Zawada
jego opracowaniu. Odcinek od skrzyżowania z ul. Szkolną.
Zakup dla Szkoły Podstawowej w Zawiści namiotu
imprezowego o wymiarach 6 x 18 m wraz z oświetleniem i
Zawiść
ław biesiadnych w ilości 20 zestawów
Dofinansowanie remontu ul. Odrodzenia
Przebudowa drogi (ulicy bocznej od ul. Żorskiej) zgodnie z
Zazdrość określoną technologią w projekcie budowlanym po jego
opracowaniu
Uzupełnienie wyposażenia jednostki OSP Zgoń poprzez
zakup sprzętu ratowniczego
Zgoń
Przebudowa ul. Kopaniny i uzupełnienie podbudowy oraz
położenie nawierzchni mineralno - bitumicznej

Źródło: Opracowanie własne, UM Orzesze, Biuro Rady Miejskiej
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Zagospodarowanie Gminy
Ład przestrzenny
Wskaźniki monitorowania stanu gminy w obszarze ładu przestrzennego:
Opis wskaźnika
Obszar gminy objęty obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego (odsetek procentowy gruntów
objętych planem);
Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości
nieobjętych planem miejscowym.

2018
bez lasów – 83,0%
z lasami – 40,0%
87

Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania
gminy
Ostatnia aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Orzesze została przyjęta Uchwałą nr XXI/249/16 Rady Miejskiej
Orzesze z dn. 31 maja 2016r. (Studium przyjęto Uchwałą Nr XV/124/11 Rady Miejskiej
Orzesze z dnia 17 listopada 2011 roku).
Uszczegółowienie zasad zagospodarowania terenów następuje w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku, gdy dla określonego terenu nie uchwalono miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięcia są realizowane w drodze ustalenia
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W 2018 roku wydano łącznie
87 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Obszar Gminy Orzesze (bez lasów) jest w 83% pokryty miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.
Od 01.01.2018r. obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego:
1) dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka; etap III: sołectwo Woszczyce, obowiązuje
od 08.01.2018r. (Uchwała Nr XXXIX/468/17 Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 23 listopada 2017r., opubl. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017r. poz.6553
dn. 05.12.2017r.);
2) dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie
Jaśkowice (zmiany obszarowe). Etap I: teren usług oświaty, obowiązuje
od 23.08.2018r. (Uchwała nr XLVIII/629/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia
2 sierpnia 2018r., opubl. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018r. poz.5011
z dn. 08.08.2018r.)
3) dla terenu położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada (Urbasówka) obowiązuje
od 26.11.2018r. (Uchwała nr L/664/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia
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18 października 2018r., opubl. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018r. poz.6671
z dn. 25.10.2018r.) z uwzględnieniem rozstrzygnięcia nadzorczego
z dn. 23.11.2018r. dot. § 6 ust.1 pkt 4 oraz; - § 18 pkt 3 - w zakresie słów
„od 8,00m do 12,50m”.
4) dla terenu położonego w Orzeszu w obrębie Gardawice (zmiany obszarowe),
obowiązuje od 28.12.2018r. Uchwała Nr LI/671/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia
15 listopada 2018r., opubl. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018r. poz.7362
z dn. 27.11.2018r.
Dbając o interes mieszkańców oraz przedsiębiorców Gminy Orzesze, prowadzone
są obecnie prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla części:
− dla terenu położonego w Orzeszu - Zazdrości (lewa str);
− dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Zgoń;
− dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie
Jaśkowice (zmiany obszarowe);
− dla terenu położonego w Orzeszu dla sołectwa Mościska i części sołectwa
Gardawice;
− Miasta Orzesze – centrum;
− dla sołectw: Woszczyce i Królówka etap I: kopalnia piasku w sołectwie Woszczyce
na granicy z Miastem Żory.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Orzesze
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Orzesze na lata 2014–2022 został przyjęty Uchwałą
nr XXVII/323/16 Rady Miejskiej Orzesze z dn. 15 grudnia 2016r.
Dokument ten stał się częścią „Podstrategii kształtowania przestrzeni publicznej (w tym
rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni
publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad
zabytkami) na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym”, która została opracowana
w ramach projektu „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny
powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy
JST”, realizowanego w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Orzesze na lata 2014-2022 jest programem
spójnym z lokalnymi założeniami strategicznymi oraz planistycznymi, czyli:
z założeniami Strategii Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2012-2020 oraz miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego – wszystkie propozycje zadań zawarte
w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Orzesze na lata 2014-2022 są spójne
z wytycznymi planistycznymi dla danego obszaru.
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W celu jednoznacznego określenia obszarów zdegradowanych na podstawie wskaźników
syntetycznych dla poszczególnych sfer przygotowano wskaźnik sumaryczny. Wskazywał
on na największe natężenie i spiętrzenie problemów w Orzeszu-Centrum, Jaśkowicach
i Woszczycach. Wskaźnik sumaryczny najwyższą wartość osiągnął w Orzeszu–Centrum,
następnie w Woszczycach, Jaśkowicach i sołectwie Zgoń. Jednak ze względu na znacznie
bardziej zaawansowane nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych jako obszar
zdegradowany, na którym będą prowadzone działania rewitalizacyjne wybrano
Jaśkowice. Jako obszary zdegradowane na podstawie przeprowadzonej delimitacji,
a następnie standaryzacji wybrano Orzesze-Centrum, Woszczyce i Jaśkowice. Wskazanie
tych trzech obszarów wynikało również z faktu ograniczeń powierzchniowych
i związanych z liczbą ludności dot. obszaru zdegradowanego.
Działania rewitalizacyjne, uwzględnione w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta
Orzesze na lata 2014-2022, obejmują zarówno zadania o charakterze głównym,
jak i zadania uzupełniające, których realizacja uzależniona została przede wszystkim
od możliwości finansowych miasta.
Zadania i projekty w realizacji w 2018r. przedstawia poniższa tabela:
Szacunkowy
termin
Stan realizacji
realizacji
Zadania główne uwzględnione w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Orzesze:
Orzesze – Centrum
Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań
Projekty w
2018 – 2019
dla Młodych
realizacji – str. 69
Orzesze – Centrum
Orzeskie Centrum Możliwości – Punkt
I kw. 2018 –
Projekty w
Aktywności Społeczno – Zawodowej (PASZ)
IV kw. 2019
realizacji – str. 69
Orzesze – Centrum
Orzeski Klub Seniora
Projekty w
do IV kw. 2018
realizacji – str. 69
Zadania uzupełniające uwzględnione w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Orzesze
Orzesze – Centrum
Orzeskie Centrum Możliwości – modernizacja
Projekty w
części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
do III kw. 2017
realizacji – str. 69
w Orzeszu.
Obszar
rewitalizowany

Tytuł zadania/projektu

W dniu 06.04.2018r. została zawarta umowa
o dofinansowanie projektu „Orzeskie Centrum Możliwości
– rewitalizacja obiektu na potrzeby działalności Punktu
Aktywności Społeczno – Zawodowej i Przystani dla
Młodych”
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –
2020 na kwotę: 1.073.074,91 zł.
Projekt realizowany w latach 2018 – 2019.
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Gospodarka nieruchomościami gminnymi
Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce
nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. Grunty będące własnością gminy mogą być
przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę lub najem.
W 2018r. plan sprzedaży terenów mieszkaniowych stanowiących własność Miasta
Orzesze został zrealizowany w kwocie 819.794,00 zł.

Przyjęcie środków trwałych na stan mienia – GRUNTY
W 2018r. łącznie przyjęto 98.143 m2 gruntów:
• nabycie na rzecz Gminy Orzesze w drodze aktu notarialnego (umowa kupna) – 964
m2;
• nabycie w drodze aktu notarialnego - umowa darowizny – 6.680 m2;
• nabycie z mocy prawa na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego – 21.847 m2;
• nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy Orzesze na podstawie Decyzji Burmistrza
Miasta Orzesze – 2.583 m2;
• w wyniku podziału działek gminnych – 66.069 m2.

Likwidacje nieruchomości z zasobu gminy
W 2018r. łącznie zlikwidowano 87.045m2 gruntów:
• podział działki, w wyniku którego nastąpił przybytek powierzchni w wysokości
8m2 – 3.087 m2;
• podział działki, w wyniku którego nastąpił ubytek powierzchni w wysokości
200 m2 – 24.835 m2;
• podział działek – 38.416 m2;
• zbycie w drodze aktu notarialnego – umowa przeniesienia własności
nieruchomości – 20.707 m2;

Likwidacja gruntów objętych prawem użytkowania wieczystego
Likwidacja gruntów objętych prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób prawnych,
łącznie 5.628 m2:
• zbycie (umowa przeniesienia własności) w drodze aktu notarialnego w związku
z warunkową umową sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz
jej użytkownika wieczystego – 4.909 m2;
• zbycie (umowa sprzedaży) w drodze aktu notarialnego, w trybie bezprzetargowym
na rzecz jej użytkownika wieczystego – 719 m2;
Likwidacja gruntów objętych prawem użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych,
łącznie 1.197 m2:
• likwidacja działki na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Orzesze, w związku
z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
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Przyjęcie środków trwałych na stan mienia – budynki i budowle
W 2018 roku przyjęto środki trwałe na stan mienia – budynki i budowle:
• Boisko trawiaste do piłki nożnej wraz z pozostałymi składnikami (utwardzona skarpa,
zadrzewienie, trawniki za płytą boiska) – wartość 216.290,00 zł; z mocy prawa w trybie
art. 47 ustawy Kodeks cywilny;
• Budynek gospodarczy (1970r.), pow. zabudowy 34 m² przy ul. Batorego 1 w Orzeszu
(Woszczyce) – wartość 5.067,00 zł; na podstawie decyzji ustalającej trwały zarząd;
• Budynek gospodarczy (1961r.), pow. zabudowy 26 m² przy ul. Norwida 4 w Orzeszu
(Woszczyce) – wartość 3.979,00 zł; na podstawie decyzji ustalającej trwały zarząd;
• Plac zabaw zlokalizowany przy ul. Mlecznej w Gardawicach – wartość 138.935,00 zł;
Inwestor – Miasto Orzesze;
• Plac zabaw (2008), 3 części: zestaw zabawowy „D”, huśtawka równoważnia –
dwuosobowa, zabawka na sprężynie – koń – wartość: 6.000,00 zł; na podstawie umowy
użyczenia z dnia 06.08.2018r.
• Budynek Żłobka Miejskiego przy ul. Mlecznej 44A. Budynek parterowy, 2 – oddziałowy.
Powierzchnia użytkowa 362,89m2, kubatura 1 880,26 m3 – wartość: 1.217.799,27 zł.,
Inwestor – Miasto Orzesze;
• Parking, plac manewrowy i zjazd z drogi w Orzeszu (Gardawice) przy ul. Mlecznej –
wartość 124.360,00 zł; Inwestor – Miasto Orzesze;
• Modernizacja budynku przedszkola nr 7 w Orzeszu – Gardawicach przy ul. Mlecznej,
powierzchnia modernizowana 141,64 m2 – wartość: 118.845,00 zł.; Inwestor – Miasto
Orzesze.

Infrastruktura techniczna i usługi na rzecz mieszkańców
Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną, gaz i wodę dla gminy Orzesze
Projekt planu założeń do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Orzesze z perspektywą do roku 2035 został przyjęty Uchwałą
nr XLVIII/630/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 2 sierpnia 2018r.
System ciepłowniczy
Na obszarze Gminy Orzesze brak jest systemu ciepłowniczego zasilającego odbiorców za
pośrednictwem sieci ciepłowniczej.
Zapotrzebowanie na energię cieplną pokrywane jest z:
− lokalnych kotłowni zasilających mieszkalne budynki wielorodzinne,
− kotłowni indywidualnych zasilających obiekty użyteczności publicznej
i podmioty gospodarcze,
− indywidualnego ogrzewania etażowego i piecowego/kotłowego w budynkach
jednorodzinnych.
Posiadane przez niektóre Gminy sąsiadujące z Orzeszem sieciowe systemy ciepłownicze
zasięgiem nie obejmują terenów należących do Gminy Orzesze. Brak jest więc w chwili
obecnej i nie przewiduje się w przyszłości powiązań sieciowych w obrębie systemu
ciepłowniczego.
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System gazowniczy
Na obszarze Orzesza istnieje rozbudowana sieć dystrybucyjna gazu ziemnego, której
eksploatacją i utrzymaniem zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział
Zakład Gazowniczy w Zabrzu. Przez Gminę Orzesze przebiega gazociąg wysokiego
ciśnienia o średnicy Φ 300 oraz jego odgałęzienie – gazociąg wysokoprężny Φ 250,
doprowadzający paliwo do dwóch stacji redukcyjno-pomiarowych w centrum miasta.
Sieć gazowa obejmuje częściowo dzielnice Orzesze, Jaśkowice i sołectwo Zawada.
W części Zawady i w sołectwach nie objętych gazyfikacją wykorzystuje się propan-butan
ze zbiorników indywidualnych. W najbliższych latach planowana jest gazyfikacja
sołectwa Zawiść.
Długość sieci gazowej, podobnie jak liczba odbiorców tego surowca na terenie Gminy
Orzesze, ciągle zwiększała się w okresie 2010-2016. Zużycie paliwa gazowego
w rozpatrywanym okresie wykazuje nieznaczne fluktuacje i średniorocznie wynosi
ok. 20 000 tys. m3. W samym roku 2016 na terenie Gminy Orzesze było 921
użytkowników gazu.
System elektroenergetyczny
W układzie normalnym zasilanie odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych na
terenie Gminy Orzesze odbywa się na średnim napięciu 6 i 20 kV liniami kablowymi oraz
sieciami niskiego napięcia, zasilanymi ze stacji elektroenergetycznej WN/SN
zlokalizowanej na terenie Gminy Orzesze i stanowiącej własność TAURON Dystrybucja
S.A. Oddział w Gliwicach. Dodatkowo gmina zasilana jest ze stacji elektroenergetycznej
WN/SN zlokalizowanej poza granicami Gminy Orzesze, która stanowi własność TAURON
Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Jest to stacja: 110/20/6 kV Łaziska (LAS) – stacja
zlokalizowana jest na terenie Gminy Łaziska Górne. Przez teren Gminy Orzesze
przechodzą również napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV, będące własnością
i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, następujących relacji:
Łaziska – Ogrodnicza, Łaziska – Orzesze, Łaziska – Suszec, Łaziska – Zamkowa, Łaziska –
Żabiniec, Orzesze – Budryk, Kopanina – Pszczyna.
Wodociągi i kanalizacja
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Orzesze
na lata 2018 – 2021 został opracowany przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna i przyjęty Uchwałą nr XLI/556/18 Rady Miejskiej
Orzesze z dn. 31 stycznia 2018r.
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
zamierza, w latach 2018-2021, zrealizować przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne
na sieci wodociągowej przewidujące jej przyrost o 8.965,0 mb długości.
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Celem działań modernizacyjnych przeprowadzonych na sieci wodociągowej
Przedsiębiorstwa jest przede wszystkim minimalizowanie strat wody, co prowadzi
do racjonalizacji jej zużycia, poprzez: sukcesywną wymianę najbardziej awaryjnych
fragmentów istniejącej sieci stalowej na wodociągi z PE, do modernizacji sieci
wodociągowej wytypowano te jej odcinki, na których odnotowano najwięcej awarii oraz
takie, na których zaobserwowano stosunkowo wysokie straty wody, bez uwidaczniania
się wycieków na powierzchni gruntu, wymianę wodomierzy i rozbudowę monitoringu
sieci, gruntowną analizę przyczyn tych strat oraz ich eliminowanie.
Realizacja Planu w roku 2018:
I. Skargi i wnioski
W 2018r. do RPWiK Tychy S.A. nie wpłynęła żadna pisemna skarga z terenu Gminy
Orzesze.
Na podstawie składanych wniosków w 2018r.:
a. Wykonano:
a. 168 odbiorów częściowych przyłączy wodociągowych,
b. 172 odbiorów końcowych przyłączy wodociągowych
b. Wydano:
a. 367 warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej;
b. 50 uzgodnień lokalizacji przyłączy wodociągowych.
II. Awarie:
W 2018 roku na terenie Gminy Orzesze wystąpiło 218 awarii sieci wodociągowej.
Przyczyny awarii:
• Wysoki stopień wyeksploatowania sieci wodociągowej spowodowany długim
okresem jej użytkowania oraz wykonanie jej części z materiałów
o niewystarczającej jakości;
• Niekorzystna konfiguracja części sieci – brak układu pierścieniowego;
• Niekorzystna konfiguracja terenu – różnice wysokości powodujące uderzenia
hydrauliczne.

Strona 23 z 80

III.Analiza jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
Ocena jakości wody w 2018 roku, przeznaczona do spożycia przez ludzi dla Miasta
Orzesze była pozytywna i potwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Tychach.
RPWiK Tychy S.A. dokonuje wymiany wodomierzy:
• na podstawie zgłoszeń odbiorców o awarii urządzenia,
• na
podstawie
stwierdzonych
przez
służby
Przedsiębiorstwa
nieprawidłowościach pracy urządzeń,
• z uwagi na termin ważności cechy legalizacyjnej urządzenia.
W 2018 roku zamontowano 1472 szt. wodomierzy, w tym wymienione – 1327 szt.,
zabudowane (nowe urządzenia) – 145 szt.
Rozwój i modernizacja urządzeń wodociągowych w Gminie Orzesze w 2018r.:
• przebudowa sieci wodociągowej, modernizacja urządzeń na sieci, wykup
urządzeń wodociągowych – łącznie:
o 4.285,84 mb, wartość: 420.270,85 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi
Uchwałą nr XL/539/17 Rady Miejskiej Orzesze z dn. 14 grudnia 2017r. został ogłoszony
tekst
jednolity
Uchwały
nr
XXV/288/16
Rady
Miejskiej
Orzesze
z 13 października 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Orzesze.
Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest
zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie
we wskazanym terminie odpowiednich poziomów. Gmina Orzesze, co roku osiąga
poziomy określone przepisami prawa. W niektórych przypadkach poziomy
te rokrocznie osiągamy dużo wyższe niż ustalone minimalne limity. Miasto Orzesze
własnym staraniem prowadzi działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.
Miasto w 2015r. zawarło 3 letnią umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy z firmą wyłonioną
w postępowaniu przetargowym.
Od początku trwania nowego systemu gospodarowania odpadami tj. od 2013r. Gmina
zapewnia mieszkańcom:
- pojemniki na odpady,
- worki na odpady segregowane, dostępne dla każdego gniazda do segregacji
odpadów,
- 1 raz w roku w ramach akcji pn. „Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych
opon oraz elektrosprzętu” oraz odbiór kompletnego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego raz w miesiącu na zgłoszenie telefoniczne mieszkańca w jednym
wyznaczonym dniu w każdego miesiąca,
- PSZOK na ul. Szklarskiej.
Wszystko to wliczone jest w opłatę, którą mieszkańcy uiszczają, co miesiąc do Gminy.
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Na terenie Gminy Orzesze segreguje się coraz więcej odpadów. Przyczynia się do tego
coraz większa wiedza mieszkańców w zakresie segregacji. W związku z tym, że coraz
lepiej i więcej odpadów segregujemy, zmniejsza się liczba odebranych z terenu Gminy
odpadów zmieszanych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Odpady komunalne z terenu gminy odbierane są w postaci zmieszanej oraz selektywnej
przez firmę zewnętrzną. Gmina posiada punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych zlokalizowany przy ul. Szklarskiej 22. Do kosztów utrzymania punktu
wliczane są koszty prowadzenia PSZOK, część wynagrodzeń pracowniczych, wynajem
kontenera biurowego, zużycie mediów itp.
Koszty remontów, utrzymania, zarządzania PSZOK wynosiły 34.791,19 zł.

Oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną
Ścieki powstające na terenie gminy Orzesze odbierane są przez dwie oczyszczalnie
zlokalizowane w Centrum przy ul. Wieniawskiego 4 oraz w Zawiści przy ul. Centralnej
242. Ponadto część ścieków transportowana jest w oparciu o pracę 17 przepompowni
sieciowych i dodatkowe przepompownie przydomowe, oraz jedną stację zlewną przy
ul. Gliwickiej umożliwiającą odbiór ścieków od jednostek zewnętrznych (beczkowozy).
W 2018 roku podpisano 45 nowych umów na odbiór ścieków oraz odebrano 33 nowe
przyłącza kanalizacyjne. Wydane zostały 142 warunki na przyłączenie do sieci
kanalizacyjnych.
Obecnie trwają prace, mające na celu realizację inwestycji polegającej na budowie nowej
oczyszczalni zlokalizowanej w Orzeszu Zawiści wraz z wykonaniem rurociągu tłocznego.
Koszty związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej
w 2018r. wynosiły 1.733.902,24 zł.
OBIEKT
Orzesze Centrum
Orzesze Zawiść

LOKALIZACJA
Orzesze ul. Wieniawskiego
Orzesze ul. Katowicka

uwagi
183 m3 oczyszczonych ścieków
109 m3 oczyszczonych ścieków

Oczyszczanie miasta
W celu utrzymania porządku w mieście, gmina zatrudnia pracowników własnych oraz
dysponuje osobami odrabiającymi wyroki sądowe. Utrzymanie czystości w mieście
obejmuje m.in. oczyszczanie chodników i skwerów z liści, błota, a w okresie zimowym
odśnieżanie i usuwaniem oblodzeń, opróżnianie koszy na śmieci, wywóz zebranych
nieczystości, utrzymanie porządku i czystości na przystankach autobusowych,
porządkowanie działek gminnych.
Koszty związane z utrzymaniem czystości w mieście wynosiły 427.157,52 zł
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Drogi
W układzie komunikacyjnym Miasta Orzesze funkcjonuje 3–stopniowa hierarchia dróg:
wojewódzkie, powiatowe i gminne. Gmina posiada bardzo dobrą sieć połączeń drogami
lokalnymi. Zapewnia ona skomunikowanie ze wszystkimi miejscowościami Gminy oraz
umożliwia połączenia w układzie wojewódzkim.
Inwestycje i remonty dróg gminnych
Inwestycje i remonty na drogach gminnych w 2018r. przedstawia tabela.
INWESTYCJE NA DROGACH GMINNYCH W 2018r.
Lp.
1
2
3
4
5

INWESTYCJE-PRZEBUDOWA DRÓG

KOSZT

Przebudowa odc. ul. Jeżynowej (520 805 S)
Przebudowa odc. ul. Dębowej (520 304S)
Przebudowa ul. Reymonta (520 039 S)
Przebudowa ul. Kopaniny (520 803 S)

47 179,70 zł
177 321,94 zł
215 739,44 zł
234 177,55 zł
76 212,98 zł
750 631,61 zł

Przebudowa odc. ul. Żeromskiego (520 042 S)
RAZEM

ILOŚĆ
Dług. w mb
Pow. w m2
76,0
243,0
475,0
2144,5
291,5
729,0
200,0
929,0
95,0
304,0
1 137,50
4 349,50

REMONTY NA DROGACH GMINNYCH W 2018r.
Lp.
1
2
3
4
5

REMONTY DRÓG GMINNYCH

KOSZT

Remont odc. ul. Odrodzenia
Remont ul. Krasickiego
Remont ul. Staszica
Remont odc. ul. Słowiańskiej
Remont ul. Kopernika
RAZEM

ILOŚĆ
Dług. w mb
Pow. w m2

301 471,75 zł
255 461,96 zł
354 992,93 zł
176 020,63 zł
245 000,00 zł
1 332 947,27 zł

520,0
404,0
421,0
174,0
237,0
1 756,00

1905,0
1732,0
2091,0
862,0
1290,0
7 880,00

Źródło: Wydział Komunalny, UM Orzesze
Inwestycje i remonty dróg wewnętrznych
Inwestycje i remonty na drogach wewnętrznych w 2018r. przedstawia tabela.
INWESTYCJE NA DROGACH WEWNĘTRZNYCH W 2018R
Lp.

INWESTYCJE-PRZEBUDOWA DRÓG

KOSZT

ILOŚĆ
Dług. w mb

Pow. w m2

1

Budowa ul. Emilii Plater

173 050,04 zł

126,5

569

2

Przebudowa ul. Wisławy Szymborskiej

256 426,00 zł

398

1644,6

3

Przebudowa ul. W Łokietka

112 628,85 zł

238

1159,6

4

Przebudowa odc. bocznego ul. Słowiańskiej

219 823,95 zł

195

837,5

761 928,84 zł

957,50

4 210,70

RAZEM
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REMONTY NA DROGACH WEWNĘTRZNYCH W 2018R
Lp.

REMONTY

ILOŚĆ
Dług. w mb
Pow. w m2

KOSZT

1

Remont drogi za Domem Towarowym

125 069,30 zł

117,0

836,0

2

Remont odc. ul. Fabrycznej – etap II

85 503,39 zł

73,0

407,5

3

Remont odc. ul. Rynek (dojazd do nr 16)

17 601,09 zł

106,0

332,4

4

Remont bocznego odc. ul. Wiosny L. (do nr 23B)

22 964,33 zł

62,0

265,0

5

Remont bocznego odc. ul. Gliwickiej (do nr 24-26)

67 269,09 zł

132,0

436,3

6

Remont bocznego odc. ul. Bukowina (do nr 47-49A)

91 004,86 zł

67

374

409 412,06 zł

557,00

2 651,20

RAZEM

Inwestycje i remonty dróg – Fundusz Sołecki
Inwestycje i remonty na drogach zrealizowane w ramach środków finansowych
pochodzących z Funduszu Sołeckiego w 2018r. przedstawia tabela.
Lp.

1

Sołectwo

Przedsięwzięcie

Przebudowa
ul. W. Łokietka
Woszczyce
w OrzeszuWoszczycach

238,00

1 159,60

33 212,00 zł

255 461,96 zł

nawierzchnia
min-bitum

404,00

1 732,00

12 000,00 zł

301 471,75 zł

nawierzchnia
min-bitum

520,00

1 905,45

Przebudowa
odcinka bocznego
ul. Żorskiej do
(nr 92E)
w OrzeszuZazdrości (nowa
nazwa
ul.W.Szymborskiej)

33 210,00 zł

nawierzchnia
min-bitum
oraz
256 426,00 zł
nawierzchnia
z kruszywa
łamanego

398,00

1 644,60

Przebudowa ul.
Kopaniny w
Orzeszu-Zgoniu –
etap I

26 208,00 zł

234 177,55 zł

nawierzchnia
min-bitum

200,00

929,00

134 142,00 zł

1 160 166,11 zł

1 760,00

7 370,65

Zawada

3

Zawiść

Remont ul.
Odrodzenia
w Orzeszu.

5

Zgoń

Stan realizacji zadania na dzień
31.12.2018r.
Rodzaj
dł. w mb
pow. w m2
nawierzchni

nawierzchnia
112 628,85 zł z kruszywa
łamanego

2

Zazdrość

Całkowity koszt
realizacji
zadania

29 512,00 zł

Remont odcinka
drogi
ul. Krasickiego
w OrzeszuZawadzie

4

Kwota Funduszu
Sołeckiego

RAZEM
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Inwestycje i remonty dróg – dotacje
Uzyskane dotacje na inwestycje i remonty dróg przedstawia poniższa tabela
1) Zadania współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa
Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych:

Lp.

Sołectwo

Przedsięwzięcie

1

2

1

Woszczyce

3
Przebudowa ul. W. Łokietka w
Orzeszu-Woszczycach
Przebudowa odcinka bocznego ul.
Żorskiej do (nr 92E) w OrzeszuZazdrości (nowa nazwa ul.
Wisławy Szymborskiej)
RAZEM

2

Zazdrość

4
112 628,85 zł

Procentowy
udział dotacji w
całkowitych
kosztach
kwalifikowalnych
5
6
28 802,37 zł
ok. 27%

256 426,00 zł

30 000,00 zł

369 054,85 zł

58 802,37 zł

Całkowity
koszt realizacji
zadania

Kwota
uzyskanej
dotacji

ok. 12%

2) Inwestycja ze wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w 2018r. – zadanie
zrealizowane przy pomocy dofinansowania z Rządowego Programu Na Rzecz
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej:
Lp.

Sołectwo

1
3

2
Orzesze

Całkowity
koszt
Przedsięwzięcie
realizacji
zadania
3
4
Remont ul. Staszica w Orzeszu. 354 992,93 zł
RAZEM
354 992,93 zł
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Procentowy udział
dotacji w
całkowitych kosztach
kwalifikowalnych
5
6
276 873,98 zł
ok. 80%
276 873,98 zł
Kwota
uzyskanej
dotacji

Oświetlenie ulic
Inwestycje wykonane w 2018r. dot. oświetlenia ulicznego przedstawia poniższa tabela.
Lp.

Nazwa inwestycji

Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego
w ciągu ul. Cegielnianej w Orzeszu-Zawiści
Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego
2.
w ciągu ul. Partyzantów w Orzeszu
Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego
3.
w ciągu ul. Świerkowej w Orzeszu-Zgoniu
Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego
4.
w ciągu ul. Powstańców w Orzeszu-Jaśkowicach
Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego
5. w ciągu ul. Makowej i Modrzewiowej w Orzeszu-Mościskach –
PROJEKT
Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego
6.
w ciągu ul. Stalmacha w Orzeszu – PROJEKT
Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego
7.
w ciągu ul. Skłodowskiej w Orzeszu-Zawadzie – PROJEKT
Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego
8.
w ciągu ul. Słowackiego w Orzeszu-Zawadzie – PROJEKT
Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego
9.
w ciągu ul. Żorskiej w Orzeszu-Zawadzie – PROJEKT
Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w
Mieście Orzesze (Wymiana opraw i źródeł światła oświetlenia
10. ulicznego sodowego na oprawy i źródła światła typu LED (wraz z
niezbędnym osprzętem) w ilości 152 sztuk, będących własnością
Miasta Orzesze) – PROJEKT
Razem
1.

Kwota [zł]

Liczba
zrealizowanych
punktów
świetlnych

73 044,80 zł

8

90 065,40 zł

10

51 184,74 zł

6

84 103,03 zł

9

9 471,00 zł

0

5 289,00 zł

0

3 874,50 zł

0

8 610,00 zł

0

6 396,00 zł

0

10 120,00 zł

0

342 158,47 zł

33

Targowisko miejskie – utrzymanie
Na terenie miasta przy ul. Św. Wawrzyńca funkcjonuje jedno targowisko do prowadzenia
handlu, którego zarządcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Od wszystkich podmiotów gospodarczych ZGKiM pobiera opłatę targową ustaloną przez
Radę Miejską. Utrzymanie targowiska obejmuje takie prace jak pobieranie opłat
targowych, pobieranie opłat za korzystanie z urządzeń targowych, utrzymanie czystości
oraz drobne naprawy na targowisku i w szaletach miejskich.
Koszty utrzymania targowiska wynosiły 92.611,23 zł.
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Utrzymanie zieleni miejskiej
Orzesze jest miejscem bogatym w tereny zielone. Centrum miasta jest corocznie
ukwiecane roślinami rabatowymi. Do utrzymania terenów zielonych desygnowani są
pracownicy zatrudnieni przez ZGKiM oraz firmy zewnętrzne. Zajmują się one m.in.
koszeniem traw, wycinką i zrąbkowaniem drzew i krzewów, utrzymaniem rabat
kwiatowych i terenów zielonych. Ponadto miasto dąży do uporządkowania zieleni
poprzez remonty, rewitalizacje i modernizacje terenów skwerów i placów wokół centrum
miasta. W 2018 roku wykonano modernizację skweru w centrum miasta.
Koszty utrzymania zieleni wynosiły 210.379,44 zł

Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi
Mieszkaniowy zasób gminy stanowi 181 komunalne lokali mieszkalnych, w tym 32 lokale
socjalne. Na terenie Gminy Orzesze jest 28 budynków, będących własnością gminy.
Na bieżące utrzymanie oraz remonty mieszkaniowego zasobu Gminy w 2018r.
wydatkowano kwotę 1.569.378,00 zł.
W 2018r. zakończyła się budowa budynku komunalnego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w Orzeszu przy ul. Ulbrycha, koszt: 3.101.579,65 zł. Inwestycja została
dofinansowana z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 35% kosztów
kwalifikowanych: 1.029.686,14 zł.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Orzesze na lata
2014–2018 został przyjęty Uchwałą nr XXXIX/425/13 Rady Miejskiej Orzesze z dn.
21 listopada 2013r.
Program określa podstawowe kierunki działania Gminy Orzesze w gospodarowaniu
zasobem mieszkaniowym. Ogólnym założeniem niniejszego programu było stworzenie
warunków do optymalnego wykorzystania istniejących zasobów mieszkaniowych.
Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność gminy i znajdujące się
budynkach, którymi w imieniu gminy zarząd sprawuje Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Orzeszu oraz inne jednostki organizacyjne gminy. Zestawienie
wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy Orzesze administrowanego przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz gminne jednostki organizacyjne
przedstawia tabela.
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Liczba
budynków

Liczba lokali
ogółem –
powierzchnia
użytkowa

Liczba lokali
mieszkalnych –
powierzchnia
użytkowa

Liczba lokali
socjalnych –
powierzchnia
użytkowa

28

159
(6.713m2)

125 (5.821,22m2)

34
(892m2)

4

5
(234,74m2)

5
(234,74m2)

-

Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej

26

154 + 4
(wspólnota
mieszkaniowa)
6.483,97m2

126 + 4
(wspólnota
mieszkaniowa) –
(5.736,12 m2)

28
(747,85 m2)

Lokale
administrowane przez
Wydział Edukacji
UM Orzesze
(szkoły i przedszkola)

1

1
(45,76m2)

1
(45,76m2)

-

Administrator
Stan wg 30.09.2013r.
Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej
Lokale
administrowane przez
gminne jednostki
organizacyjne
(szkoły i przedszkola)
Stan wg 31.08.2018r.

Źródło: opracowanie własne, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
15 listopada 2018r. Uchwałą nr LI/676/18 Rady Miejskiej Orzesze przyjęto Wieloletni
Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Orzesze na lata 2019–2023.

Środowisko
Plan gospodarki niskoemisyjnej (fundusze UE)
,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Orzesze” z perspektywą na lata 2015-2020
przyjęty został Uchwałą nr XI/130/15 Rady Miejskiej Orzesze z dn. 17 września 2015r.
Obowiązek opracowania Programu wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan ten pozwala Gminie na pozyskiwanie funduszy
zewnętrznych dotyczących ograniczania niskiej emisji, czy też na podejmowanie działań
zmierzających do poprawy czystości powietrza na terenie Gminy poprzez między innymi:
termomodernizacje budynków, wymianę pieców, usuwanie azbestu. Wdrożenie zapisów
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wpłynie na poprawę stanu środowiska
i jakości życia mieszkańców miasta poprzez kontynuację rozpoczętych wiele lat temu
działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych,
termomodernizacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, modernizacji
rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia
ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania miasta.
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Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne
W 2018 roku Miasto Orzesze realizowało zadanie polegające na przyznawaniu dotacji
mieszkańcom na realizację przedsięwzięć polegających na ograniczeniu zanieczyszczenia
powietrza ze starych źródeł ciepła oraz wzrost wykorzystania energii pochodzących ze
źródeł odnawialnych. Na podstawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu
miasta osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze
(przyjętego Uchwałą nr XXXIII/390/17 Rady Miejskiej Orzesze z dn.
25 maja 2017r.) dofinansowanie przyznawano do następujących rodzajów inwestycji:
1. wymiana starego podstawowego źródła na nowe ekologiczne źródło ciepła, tj:
a. niskoemisyjny kocioł spełniający minimum standard emisyjny zgodny
z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy
PN-EN 303-5:2012,
b. kocioł gazowy,
c. kocioł elektryczny,
d. kocioł olejowy,
e. kocioł na biomasę,
2. montażu:
a. układu solarnego,
b. pompy ciepła,
c. paneli fotowoltaicznych,
d. rekuperatora
W 2018r. wydatkowano na ten cel kwotę 319.946,83 zł. Zrealizowano 1 wniosek z 2016r.
oraz 86 wniosków z 2017r. Pozostało do zrealizowania 6 wniosków z 2017r. oraz 130
wniosków z 2018r.
Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.
Rodzaje dofinansowań

Ilość szt

Kwota zł

Kocioł węglowy

63

234 415,12 zł

Kocioł gazowy

5

16 336,91 zł

Kocioł na biomasę (pelet)

2

7 564,00 zł

Kocioł olejowy

1

4 000,00 zł

Pompy ciepła

11

41 511,00 zł

Solary

2

4 491,00 zł

Panele fotowoltaiczne

2

8 000,00 zł

Rekuperator

1

3 628,80 zł

RAZEM

87

319 946,83 zł

Źródło: opracowanie własne, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód
Górniczych

Strona 32 z 80

Program usuwania azbestu
W 2011 roku opracowano „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Orzesze na lata 2011-2032”.
Gmina Orzesze, mając na celu rozwiązanie problemu likwidacji azbestu na swoim terenie,
wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Gospodarki na realizację
zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu”. Dzięki otrzymanej
dotacji możliwe było przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów zawierających azbest
z obiektów budowlanych mieszczących się na terenie gminy, a także opracowanie
niniejszego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Orzesze na lata 2011-2032”.
Zgodnie z danymi z przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, że na terenie gminy
Orzesze łączna powierzchnia dachów, na których zidentyfikowano występowanie
wyrobów zawierających azbest to: 25.647 m2, łączna ilość azbestu: 294,94 Mg.
W oparciu o powyższe zestawienie oraz biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w gminie
Orzesze stwierdzono wówczas, iż na jednego mieszkańca gminy Orzesze przypadało
1,37m2 odpadów zawierających azbest.

Program ochrony środowiska
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Orzesze został opracowany w ramach
Podstrategii Ochrony Środowiska Naturalnego i Wspierania Efektywności Wykorzystania
zasobów na lata 2016–2032 (J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar
funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej
współpracy JST w ramach programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji
jednostek
samorządu
terytorialnego,
dialog
społeczny
oraz
współpracę
z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego finansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014).
Dokument zawiera ocenę stanu środowiska na terenie miasta Orzesze z uwzględnieniem
dziesięciu najważniejszych komponentów środowiska: ochrona klimatu i jakości
powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami,
gospodarka wodnościekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami
i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze oraz zagrożenia poważnymi
awariami. Analizę oparto o najaktualniejsze dane charakteryzujące poszczególne obszary.
Dokonano również analizy SWOT obszarów problemowych.
Zgodnie z zapisami Programu, za realizację programu odpowiedzialne są władze Miasta,
które powinny wyznaczyć koordynatora wdrażania programu. Taką rolę, w imieniu
Burmistrza Miasta, pełni referat odpowiedzialny za ochronę środowiska. Referat
przedstawia okresowe sprawozdania z realizacji programu.
Corocznie, wyznaczony pracownik UM Orzesze do prac Zespołu ds. monitorowania
Podstrategii Ochrony Środowiska Naturalnego i Wspierania Efektywności Wykorzystania
zasobów na lata 2016–2032 jest zobowiązany do monitorowania osiągniętych
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wskaźników realizacji celów na terenie gminy Orzesze, wynikiem czego jest zbiorczy
raport dot. przedsięwzięć podejmowanych na terenie całego powiatu mikołowskiego,
opracowany i przedstawiany na Radzie Powiatu Mikołowskiego (raport za rok 2017
przedstawiany na Sesji 11.10.2018r., raport za 2018r. przedstawiany na sesji w maju).

Utrzymanie rowów melioracyjnych
Z art.205 ustawy Prawo wodne wynika wprost, że utrzymywanie urządzeń melioracji
wodnych należy do właściciela gruntów, zatem jest to zadanie własne gminy. Koszty
utrzymania rowów melioracyjnych w 2018r. na łączną kwotę 80.440,00 zł przedstawia
poniższa tabela. Ponadto dodatkowo wykonano przepust na rowie wraz z dwoma
przyczółkami za kwotę 1.200,00 zł oraz przepust na rowie za kwotę 3.000,00 zł.
Długość rowów
melioracyjnych

Wyszczególnienie

Kwota

Zawada
Rów biegnący od ul. Szkolnej do przepustu pod ul. Żorską

500 mb

8.000,00 zł

Rów biegnący od ul. Szkolnej do przepustu pod nasypem kolejowym

150 mb

3.690,00 zł

620 mb

3.800,00 zł

650 mb

3.850,00 zł

Rów biegnący od posesji przy ul. Bolesława Chrobrego nr 7

700 mb

6.500,00 zł

Rów boczny biegnący od ul. Bolesława Chrobrego (wysokość SP8)

260 mb

4.500,00 zł

950 mb

5.950,00 zł

730 mb

7.300,00 zł

450 mb

6.000,00 zł

1050 mb
550 mb

6.250,00 zł
5.000,00 zł

250 mb + 40 mb

2.250,00 zł

500 mb

7.000,00 zł

1200 mb

5.775,00 zł

150 mb

850,00 zł

Rów przy ul. Pod Lasem (od ul. Bukowej do ul. Przyjaźni)

350 mb

2.975,00 zł

Boczny rów od ul. Pod Lasem

150 mb

750,00 zł

9250 mb

80.440,00 zł

Gardawice
Kontynuacja rowu z roku 2017 do ul. Wojska Polskiego
Królówka
Rów biegnący od przepustu pod ul. Pisarka do ściany lasu + dwa boczne rowy
Mościska

Woszczyce
Rów biegnący od ul. Norwida (rejon SP10) do Potoku Woszczyckiego.
Zawiść
Rów biegnący od ul. Świętojańskiej do Rzeki Gostynki
Rów biegnący od ul. Świętojańskiej do Rzeki Gostynki
(wysokość cmentarza)
Zgoń
Rów biegnący od ul. Akacjowej do ściany lasu
Rów biegnący od ul. Klubowej ( wysokość nr 34 ) do Potoku Zgońskiego
Orzesze
Rów biegnący od ul. Matejki do ściany lasu przy osiedlu Kwiatowa
Rów biegnący od Parafii NMP do przepustu kolejowego przy
ul. Mikołowskiej
Jaśkowice
Rów biegnący od ściany lasu przy ul. Ramży do Potoku Jaśkowickiego
Rów biegnący od ul. Rajcy do ściany lasu przy ul. Brzozowej
Zazdrość

RAZEM:

Źródło: opracowanie własne, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód
Górniczych, UM Orzesze
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Orzesze na rok 2018 został przyjęty Uchwałą nr XLII/569/18 Rady
Miejskiej Orzesze z dn. 1 marca 2018r.
Celem Programu jest: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla
zwierząt, opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie, odławianie
bezdomnych zwierząt, sterylizacja lub kastracja bezdomnych zwierząt w schronisku dla
zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przez schronisko dla
zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla
zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku
chorych lub rannych zwierząt bezdomnych lub wolno żyjących, w tym zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt.

Realizacja Programu w 2018r.:
Podmioty, z którymi Miasto Orzesze zawarło umowy na 2018 rok w celu realizacji
programu to:
1. Polvet Healthcare Teodorowski Spółka jawna reprezentowana przez Oliwiera
Teodorowskiego i Piotra Teodorowskiego, którzy prowadzą Przychodnię
Weterynaryjną przy ul. Powstańców 7 w Orzeszu - przedmiotem umowy jest
m.in.: wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich transport do schroniska „FAUNA”
w Rudzie Śląskiej, zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach interwencji
w wypadkach chorych lub rannych zwierząt bezdomnych (w tym zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt), transport zwierząt wolno żyjących
do Leśnego Pogotowia w Mikołowie, badanie lub w razie konieczności usypianie
zwierząt, wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących.
Do 31 grudnia 2018r. zostały wykonane przez pracowników Przychodni
Weterynaryjnej następujące interwencje:
− odłowiono i odwieziono do schroniska 31 psów i 16 kotów;
− odłowiono i odwieziono do „Leśnego Pogotowia” 5 saren, 1 jelonka,
1 jeża, 1 dzika, 1 dzięcioła, 1 żółwia, 1 gołębia i 1 łabędzia;
− wykonano 24 zabiegi sterylizacji kotów wolno żyjących;
− wykonano 2 zabiegi kastracji kotów wolno żyjących;
− dokonano 14 zabiegów eutanazji (7 kotów, 2 psy, 2 lisy, 1 jelonek,
2 saren);
− wykonano 11 interwencji polegających na odłowieniu, badaniu zwierzęcia
oraz udzieleniu pomocy w postaci podania odpowiednich leków;
− wykonano 1 interwencję polegającą na usypianiu ślepego miotu;
− wykonano jeden zabieg szczepienia przeciw wściekliźnie;
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− pozostałych 29 podjętych interwencji, to interwencje bezkosztowe
(np. zwierzęta uciekły po dotarciu na miejsce w celu odłowienia lub zostały
odebrane przez właścicieli).
Poniesiony koszt ww. usług do dnia 31 grudnia 2018r. w ramach zawartej umowy
z Przychodnią Weterynaryjną wyniósł 25.047,36 zł.
2. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „FAUNA” przy ul. Bujoczka 2 w Rudzie
Śląskiej – przedmiotem umowy jest utrzymanie gotowości i przyjmowanie
bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Miasta Orzesze do schroniska oraz
zapewnienie im dożywotniej opieki w schronisku lub przekazanie ich do adopcji.
Do 31 grudnia 2018r. do TOZ „FAUNA” trafiło:
− 22 psy, z czego 5 psów zostały odebrane przez właścicieli do 48 godzin
od chwili przyjęcia, a 4 psy zostały odebrane po 72 godzinach od momentu ich
przyjęcia;
− 16 kotów.
Poniesiony koszt ww. usług do dnia 31 grudnia 2018r. w ramach zawartej umowy
z TOZ „FAUNA” wyniósł 32.400,00 zł.
3. Pan Jacek Wąsiński, prowadzący działalność gospodarczą „Leśne Pogotowie” przy
ul. Kościuszki 70 w Mikołowie – przedmiotem umowy było utrzymanie gotowości
i przyjmowanie chorych lub rannych wolno żyjących zwierząt
z terenu Miasta Orzesze oraz sprawowanie nad nimi opieki. Poniesiony koszt
usług w ramach realizacji umowy z p. Jackiem Wąsińskim („Leśne Pogotowie”) do
dnia 31 grudnia 2018r. wyniósł 3.999,96 zł.
Ponadto:
• w 2018r. zakupiono karmę dla kotów wolno żyjących w kwocie 399,55 zł,
• w ramach realizacji programu zabezpieczono również w budżecie gminy środki
w kwocie 1.000,00 zł na ewentualne zapewnienie miejsca i opieki w
gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich.
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Oświata i edukacja
Szczegółowe dane dotyczące funkcjonowania oświaty w Gminie Orzesze przedstawia
Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018, przedstawiony
na LI Sesji Rady Miejskiej Orzesze w dn. 15.11.2018r., zgodnie z art.11 ustawy Prawo
oświatowe (Dz.U. 2018, poz. 996 z poźn. zm.).

Sieć szkół i infrastruktura
Ze względu na rozległą powierzchnię Orzesze ma rozbudowaną infrastrukturę oświatową.
W gminie funkcjonuje (wg stanu na dzień 31.03.2018r.):
• 5 samodzielnych przedszkoli - liczba miejsc ogółem – 557
- Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Orzeszu (5 oddz. przedszkolnych
łącznie 120 miejsc – 114 przy dwóch oddziałach integracyjnych)
- Przedszkole nr 2 w Centrum (5 oddz. przedszkolnych łącznie 125 miejsc)
- Przedszkole nr 3 w Zawadzie (4 oddz. przedszkolne łącznie 93 miejsca)
- Przedszkole nr 6 w Zawiści (5 oddz. przedszkolnych łącznie 125 miejsca)
- Przedszkole nr 7 w Gardawicach (4 oddz. przedszkolne łącznie 100 miejsc)
• 5 oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych – liczba miejsc ogółem – 325
- 4 oddziały przedszkolne przy SP4 w Jaśkowicach – łącznie 100 miejsc
- 2 oddziały przedszkolne przy SP5 w Zazdrości – łącznie 50 miejsc
- 2 oddziały przedszkolne przy SP8 w Mościskach – łącznie 50 miejsc
- 2 oddziały przedszkolne przy SP9 w Zgoniu – łącznie 50 miejsc
- 3 oddziały przedszkolne przy SP10 w Woszczycach – łącznie 75 miejsc
• 10 szkół podstawowych: łączna liczba oddziałów–105, łączna liczba uczniów–1911
- SP 1 Centrum – 12 oddziałów – 234 uczniów w tym (93 - SP i 141 oddz. gim.)
- SP 2 Centrum – 18 oddziałów – 382 uczniów
- SP 3 Zawada – 10 oddziałów – 173 uczniów w tym (68 – SP i 105 oddz. gim.)
- SP 4 Jaśkowice – 11 oddziałów – 219 uczniów
- SP 5 Zazdrość – 11 oddziałów – 172 uczniów
- SP 6 Zawiść
– 11 oddziałów – 204 uczniów
- SP 7 Gardawice – 8 oddziałów – 141 uczniów w tym (49 – SP i 92 oddz. gim.)
- SP 8 Mościska – 9 oddziałów – 156 uczniów
- SP 9 Zgoń
– 7 oddziałów – 111 uczniów
- SP 10 Woszczyce– 8 oddziałów – 119 uczniów
• 1 przedszkole niepubliczne – liczba dzieci ogółem 25
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Finansowanie zadań oświatowych za rok 2018
Wydatki
Subwencja
Dotacja
Środki własne Gminy

31.119.303,78 zł
16.926.809,00 zł
1.142.344,94 zł
13.050.149,84 zł

Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018
Stan zatrudnienia na dany rok szkolny wynika z zatwierdzonej przez organ
prowadzący organizacji roku szkolnego.
Łączna liczba zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych – 376 osób w tym:
- nauczyciele pełnozatrudnieni – 255 osoby
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 121osoby
Łączna liczba zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych (administracja
i obsługa): 179,01 etatów na dzień 31.03.2018r.

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu
Gminy Orzesze
Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Orzesze
został przyjęty Uchwałą nr XII/94/11 Rady Miejskiej Orzesze z dn. 31 sierpnia 2011r.
Program zakłada tworzenie i rozwój ekonomicznych warunków edukacyjnych poprzez
pomoc materialną udzielaną uzdolnionym dzieciom i młodzieży.
Realizacja Programu w 2018r.
Liczbę przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2017/2018 przedstawia poniższa
tabela.
Wyszczególnienie
Stypendia naukowe za
I semestr 2017/2018
Stypendia naukowe za
II semestr 2017/2018

Liczba przyznanych stypendiów

Kwota

65

18.950,00 zł

99

33.450,00 zł

164

52.400,00 zł

W styczniu 2019r. Rada Miejska Orzesze podjęła Uchwałę nr IV/50/19 w sprawie
przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w Mieście Orzesze”.

Nagrody sportowe
Zgodnie z Uchwałą nr XIX/202/12 Rady Miejskiej Orzesze z dn. 23 lutego 2012r.
w sprawie określenia zasad, warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień
za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym, w styczniu 2018r.
przyznano 69 nagród za osiągnięcia sportowe w 2017r. na łączną kwotę 17.600,00 zł.
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Remonty przeprowadzone w szkołach i przedszkolach w roku
szkolnym 2017/2018
Remonty w placówkach oświatowych przeprowadzane są w przerwach
lub po zakończeniu zajęć dydaktyczno-opiekuńczych (ferie zimowe, przerwa wakacyjna).
W zakresie prac remontowych wykonano m.in. te wynikające z zaleceń sanepidu,
przeglądów p-poż oraz wynikające z potrzeb organizacyjnych szkół i przedszkoli
tj. remonty parkietów w niektórych salach gimnastycznych i lekcyjnych, modernizacje
kotłowni w tym wymiana kotłów c.o., adaptację pomieszczeń po byłym mieszkaniu
z wykorzystaniem na kuchnię i jadalnię, adaptację pomieszczeń sanitariatu na bibliotekę
oraz remont wydzielonego sanitariatu, adaptację strychu na potrzeby pracowni
komputerowej wraz z wymianą mebli i inne.
Łączna wydatkowana kwota na remonty – 969 552,96 zł

Środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej
1. Dofinansowanie z 0,4% subwencji oświatowej z rezerwy w roku 2018 z tytułu
dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, łącznie
pozyskano kwotę 101 987,00 zł, dla Szkoły Podstawowej nr 4 Jaśkowice i Szkoły
Podstawowej nr 8 Mościska.
2. Dofinansowanie z 0,4% subwencji oświatowej z rezerwy w roku 2018 z tytułu
doposażenia świetlic w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki
samorządu terytorialnego funkcjonujących jako szkoły samodzielne lub w zespołach
szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi przekształconych w szkoły podstawowe,
łącznie pozyskano 25 000,00 zł dla Zespołu Szkół Orzesze.
3. Dofinansowanie z 0,4% subwencji oświatowej z rezerwy w roku 2018 z tytułu
doposażenia pomieszczeń do nauki w meble w gimnazjach publicznych prowadzonych
przez jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujących jako szkoły samodzielne
lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, przekształconych w szkoły
podstawowe, łącznie pozyskano kwotę 96 609,00 zł, dla Zespołu Szkół Orzesze, Szkoły
Podstawowej nr 3 Zawada oraz Szkoły Podstawowej nr 7 Gardawice.
Podkreślenia wymaga fakt, iż środki pozyskane z funduszy unijnych na funkcjonowanie
oświaty w Mieście Orzesze zostały opisane na stronie 69 niniejszego Raportu w dziale
dot. Pozyskanych środków unijnych.
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W kierunku nowoczesnej edukacji – modernizacja szkół
w centrum, dzielnicach i sołectwach…

Pracownia komputerowa
w Szkole Podstawowej nr 7

Pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 2

Remont strychu z przystosowaniem
na pracownię komputerową
w Szkole Podstawowej nr 10

Remonty sal lekcyjnych
w Szkole Podstawowej nr 6

Remont sali zabaw
w Przedszkolu nr 3

Adaptacja pomieszczeń sanitariatu
(wydzielenie części) – na bibliotekę
w Szkole Podstawowej nr 9

Remont sali zabaw
w Przedszkolu nr 6
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Polityka społeczna
Polityka społeczna w Mieście Orzesze
Polityka społeczna Miasta Orzesze ma na celu: zaspokajanie podstawowych potrzeb
życiowych, wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców.
1. W ramach pomocy społecznej świadczone są:
a. świadczenia materialne: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe pieniężne,
b. świadczenia w naturze, np. opał, posiłki, artykuły żywnościowe, paczki
świąteczne, spotkania okolicznościowe osób samotnych, dożywianie,
c. usługi opiekuńcze,
d. działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku
społecznym,
e. poradnictwo i interwencja w rodzinach, w których występują dysfunkcje.
2. Z Karty Dużej Rodziny korzystają 93 rodziny - wydano 434 karty.
3. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku:
a. w 2018 roku – 579 rodzinom – 10.969 świadczeń – kwota: 2.050.654,00 zł.
4. Zasiłki pielęgnacyjne:
a. w 2018 roku – 5.015 świadczeń – kwota: 792.714,00 zł.
5. Świadczenia pielęgnacyjne:
a. w 2018 roku – 698 świadczeń – kwota: 1.026.387,00 zł.
6. Specjalne zasiłki dla opiekuna:
a. w 2018 roku – 5 rodzinom – 60 świadczeń – kwota: 32.200,00 zł.
7. Świadczenia rodzicielskie zostały przyznane:
a. w 2018 roku – 116 rodzinom – 664 świadczeń – kwota: 606.448,00 zł.
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
a. w 2018 roku – 90 dzieci z 59 rodzin – 922 świadczenia – kwota: 414.720,00 zł.
9. Stypendia dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej:
a. w roku 2017 – wsparcie uzyskało 77 uczniów;
b. w roku 2018 – wsparcie uzyskało 49 uczniów.
10. Dodatki mieszkaniowe:
a. w 2018 roku – 47 rodzin; 564 świadczenia, kwota: 110.840,14 zł.
11. Dodatki energetyczne:
a. w 2018 roku – 28 rodzin, 334 świadczenia, kwota: 5.741,90 zł.
12. Rządowy program „Rodzina 500+”:
a. w 2018 roku:
- liczba dzieci – 2.480 (liczba świadczeń – 26.018),
- liczba rodzin – 1.647,
- kwota świadczeń – 12.963.370,00 zł.
13. Asystenci rodziny pracowali w roku 2018 z 28 rodzinami.
14. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi polega na:
a. wspieraniu osób i rodzin z problemami alkoholowymi,
b. współpracy z Punktem Konsultacyjnym w zakresie poradnictwa i terapii,
c. współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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15. Rządowy Program „Dobry start” funkcjonujący od 30 maja 2018 roku,
jest to jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł na jednego ucznia od 7 roku
życia do ukończenia 20 lat – złożono 1.929 wniosków – przyznano 2.741
świadczeń. Wypłacono 2.741 świadczeń na kwotę 822.300,00 zł.
16. Świadczenie pieniężne „Dofinansowanie żłobkowe” – gminny program,
funkcjonuje od 01.01.2017r.
a. w 2018r.:
- ilość rodzin: 96; ilość dzieci: 97;
- ilość świadczeń: 697;
- kwota świadczeń: 269.295,00 zł.
17. Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014–2020”
obejmuje finansowanie dożywiania dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów
szkół.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Orzesze
Dokumentem scalającym zadania w dziedzinie pomocy społecznej dla mieszkańców jest
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Orzesze na lata 2016–2022,
która została przyjęta Uchwałą nr XV/177/15 Rady Miejskiej Orzesze
z dn. 17 grudnia 2015r. Podstawą prawną Strategii jest art 17 ust.1 pkt 1 ustawy
o pomocy społecznej, gdzie wskazano, że jej opracowanie i realizacja należy do zadań
własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Należy jednak zaznaczyć,
że różnorodność problemów społecznych, występujących na terenie gminy, determinuje
konieczność uwzględnienia także innych obowiązujących aktów prawnych, które
nierozerwalnie mają wpływ na realizację różnych zadań społecznych. Strategia jest
podstawą do podjęcia interwencji, która ma się przyczynić do poprawy warunków życia
mieszkańców, szczególnie tych, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym,
marginalizacją. Podjęte działania mają się przyczynić do integracji społecznej. Problemy
społeczne zostały zidentyfikowane w oparciu o materiały statystyczne, sprawozdania,
przeprowadzoną diagnozę a także określenie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń
(SWOT).

Realizacja Strategii w 2018r.:
1) obszar interwencji – bezdomność:
a. zapewniono 9 osobom bezdomnym pobyt w schronisku;
b. brak potrzeby kierowania do noclegowni;
c. brak możliwości zapewnienia miejsc w schroniskach z usługami
opiekuńczymi i ogrzewalni;
d. przyznano 280 świadczeń 80 rodzinom na utrzymanie mieszkania,
aby zapobiec jego utracie ze względu na zadłużenie;
e. przyznano 4 świadczenia na leczenie i dojazd do placówek lecznictwa
osobom przebywającym w schroniskach i pokryto koszty ich pobytu
(47.905,00 zł).
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2) obszar interwencji – bezrobocie:
a. prace społeczno – użyteczne – na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Miastem Orzesze a Powiatowym Urzędem Pracy w Mikołowie – 15 osób
uczestniczących w pracach (10 – ZGKiM; 5 – prace porządkowe
w rodzinach tego wymagających);
b. z pomocy społecznej skorzystało 95 rodzin z problemem bezrobocia.
3) obszar interwencji – niepełnosprawność:
a. skorzystało 89 rodzin m.in. z problemem niepełnosprawności (40% ogółu);
b. usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – pomoc
psychologa w 2 przypadkach dla dzieci autystycznych – 1044 godziny;
dotacja (zadanie rządowe) – 59.818,00 zł;
c. usługi specjalistyczne (pielęgnacja) – przyznano 20 osobom, 4986 godzin,
na kwotę 96.570,00 zł;
d. Domy Pomocy Społecznej – obecnie przebywa 17 osób, koszt pobytu:
559.545,00 zł (oprócz tego przebywający w DPS wnoszą opłatę w
wysokości 70% swoich dochodów).
4) obszar interwencji – dysfunkcja w zakresie opiekuńczo – wychowawczym:
a. w zakresie poprawy funkcjonowania rodzin z dziećmi „Szkołę Rodziców”
ukończyły 3 osoby;
b. Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań” zapewniała miejsca dla 15 dzieci,
skorzystało z niej przeciętnie 14 dzieci (wg sprawozdania Centrum
Społecznego Rozwoju w Mikołowie);
c. Wskazano 8 rodzin, które wymagały wsparcia materialnego i pomocy
sprzętowej w ramach „Szlachetnej Paczki”;
d. Ze wsparcia asystenta rodziny skorzystało 28 rodzin.
5) obszar interwencji – starzenie się społeczeństwa – zabezpieczono:
a. 5 osób starszych w postaci usług opiekuńczych podstawowych;
b. 9 osób – w postaci świadczenia pomocy specjalistycznej i podstawowej;
c. 1 osobę – w 3 formach: podstawowa, specjalistyczna i dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;

Strona 43 z 80

Ponadto
w
ramach
projektu
pod
nazwą
J-ednolita
S-trategia
T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny Powiatu Mikołowskiego poprzez
wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach programu Rozwój
miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog
społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 powstał
dokument strategiczno – operacyjny pn. Podstrategia rozwiązywania problemów
demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty
na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług
z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego
Powiatu Mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2016-2025.
Liderem Zespołu ds. monitorowania Podstrategii Rozwiązywania Problemów
Demograficznych zostało Miasto Orzesze. Wynikiem prac Zespołu, polegających na
monitorowaniu osiągniętych wskaźników realizacji celów na terenie gminy Orzesze, jest
zbiorczy raport dot. przedsięwzięć podejmowanych na terenie całego powiatu
mikołowskiego, opracowany i przedstawiany na Radzie Powiatu Mikołowskiego (raport
za rok 2017 przedstawiony został na Sesji 11.10.2018r., raport za 2018r. przedstawiony
zostanie na sesji w maju).
Z analizy zgromadzonych danych wynika, że działania podejmowane na terenie
Powiatu Mikołowskiego poprzez różne instytucje publiczne, pozarządowe przyczyniają
się do dostosowania oferty samorządów do cyklu życia człowieka, rozwoju usług
w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej kultury i rekreacji, co przyczynia się do spełnienia
misji strategii.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Orzeszu
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Orzeszu na lata 2018-2022 został przyjęty Uchwałą nr XLI/557/18 Rady
Miejskiej Orzesze z dn. 31 stycznia 2018r.
Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez
zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Gminie Orzesze m.in. poprzez:
- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
- ochrona ofiar przemocy w rodzinie.
- podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej oraz podejmowanie działań
w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym problemem
- wspieranie ofiar przemocy w sytuacjach kryzysowych, oddziaływanie
na sprawców przemocy w rodzinie.
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Realizacja Programu w 2018r:
Obszar interwencji – uzależnienia i przemoc
− działalność Punktu Konsultacyjnego:
dyżury: Konsultanta ds. uzależnień 3 godziny, raz w tygodniu (2018 – 45 osób
i 103 konsultacje); psychologa (2018 – 20 osób – 43 świadczenia);
objęto pomocą 16 osób problemem przemocy;
na funkcjonowanie przeznaczono kwotę: 9.776,00 zł, na działania związane
z przemocą: 1213,00 zł (szkolenie, materiały szkoleniowe).
− Zespół Interdyscyplinarny:
wpłynęło 40 Niebieskich Kart, świadczących o przemocy w rodzinie;
objęcie pomocą 63 rodzin (233 osoby) z Niebieskich Kart założonych w 2018r.
jak i w latach poprzednich;
odbyło się 140 posiedzeń Grup Roboczych;
14 rodzin objęto pomocą kuratora;
wobec 18 rodzin, gdzie są małoletnie dzieci wnioskowano do Sądu Rejonowego
w Mikołowie o wgląd w sytuację rodziny;
w 6 przypadkach skierowano zawiadomienie do Prokuratury wobec sprawców,
którzy nie podjęli współpracy, z tego wobec 3 osób zastosowano zakaz zbliżania
do ofiar przemocy;
od 8 do 13 osób regularnie uczęszczało na spotkania w Orzeszu grupy wsparcia
dla ofiar przemocy;
4 sprawców przemocy domowej ukończyło program korekcyjno – edukacyjny;
37 osób skorzystało z pomocy prawnej na terenie Orzesza i Mikołowa;
skierowano 26 wniosków do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
o leczenie tych osób, których podłożem przemocy był problem alkoholowy.
− zakończono procedurę Niebieskiej Karty:
w 28 rodzinach na skutek ustania przemocy w rodzinie i zrealizowania
indywidualnego planu pomocy;
w 2 rodzinach z uwagi na brak zasadności podejmowania działań.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu
na rok 2018 został przyjęty Uchwałą nr XL/534/2017 Rady Miejskiej Orzesze z dn.
14 grudnia 2017r. i określa część strategii rozwiązywania problemów społecznych
w Gminie Orzesze, ponadto uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia
na lata 2016-2020. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych osób uzależnionych od alkoholu należy do
zadań własnych gminy.
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Realizacja Programu w 2018r.:
1) Czynności zmierzające do objęcia leczeniem osoby uzależnione od alkoholu –
działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
a. przeprowadzono rozmowy motywacyjno – interwencyjne z 77 osobami względem
których wpłynął wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe;
b. 2 osoby zostały przebadane przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego;
c. skierowano wnioski do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania
w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (koszt:
8.184,00 zł).
2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie:
a. na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zlecono
realizację
zadania
na
prowadzenie
Placówki
Wsparcia
Dziennego
w Orzeszu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – poszerzanie i podnoszenie jakości
oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z
rodzin
z
problemem
alkoholowym
–
podpisano
umowę
na okres 2 lat, przekazano w 2018r. kwotę: 129.800,00 zł.
3) Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych:
a. sfinansowano szkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych dla pedagogów, psychologów, nauczycieli (koszt: 2.500,00 zł) oraz
dla członków GKRPA (koszt: 500 zł);
b. zrealizowano programy i kampanie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży bądź
rodziców w 9 orzeskich placówkach oświatowych (łączna kwota: 6.397,50 zł);
c. udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych: m.in. Zachowaj Trzeźwy
Umysł, Łańcuch Czystych Serc;
d. organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
w ramach programów mających wyraźne odniesienie profilaktyczne:
− w Szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu: wypoczynek zimowy – koszt: 5.900,00 zł;
wypoczynek letni: koszt: 12.200,00 zł,
− w Szkole Podstawowej nr 4 w Orzeszu – Jaśkowicach: wypoczynek zimowy –
koszt: 4.200,00 zł,
− w Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu – Zawiści: wypoczynek letni: 10.000,01 zł,
− w Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu – Zgoniu: wypoczynek letni: 8.000,00 zł;
e. przeprowadzono
ogólnopolską
diagnozę
społeczną
uczniów
we wszystkich szkołach na terenie Miasta Orzesze w obszarach: zdrowie, rodzina,
szkoła, kultura, psychologia, ekonomia, kapitał społeczny;
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4) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy:
a. 6 kontroli przeprowadzonych przez GKRPA dot. sprzedaży alkoholu;
b. 21 wydanych postanowień – zaopiniowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
pod
względem
zgodności
lokalizacji
punktu
sprzedaży
z uchwałami Rady Miejskiej w sprawie usytuowania na terenie gminy
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
5) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych, podpisano 13 umów na łączną kwotę:
111.750,00 zł:
a. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć
sportowych oraz działań promujących zdrowie i edukację z zakresu
zdrowego stylu życia – łącznie 81.070,00 zł;
b. pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom – 23.500,00 zł;
c. organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach
programów
mających
wyraźne
odniesienie
profilaktyczne,
w szczególności eksponujące i propagujące trzeźwy i zdrowy styl życia,
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie – 8.500,00 zł.
Szczegółowe sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za rok 2018 zostało przedstawione na posiedzeniu Sesji Rady
Miejskiej Orzesze w dn. 28 marca 2018r.

Zezwolenia na sprzedaż i/lub podawanie napojów alkoholowych
Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i/lub podawanie napojów alkoholowych
w placówkach detalicznych i gastronomicznych oraz pobieranie opłat za korzystanie
z tych zezwoleń regulują przepisy ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zgodnie z ustawą, limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Orzesze ustalane
są Uchwałą Rady Miejskiej. Rada Miejska Orzesze dnia 2 sierpnia 2018r. podjęła uchwałę
nr XLVIII/639/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Miasta Orzesze.
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Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2018

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY,
zawierających:
55
− do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
45
− powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
45
− powyżej 18% zawartości alkoholu
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia W MIEJSCU SPRZEDAŻY,
zawierających:
− do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
25
− powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
15
− powyżej 18% zawartości alkoholu
15

Źródło: opracowanie własne, Wydział Komunalny UM Orzesze
Wg stanu na dzień 31.12.2018r. w Gminie Orzesze funkcjonowały:
• 42 punkty z sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży (sklepy itp.);
• 18 punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży (gastronomia itp.).

Program Przeciwdziałania Narkomanii
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018 został przyjęty Uchwałą
nr XL/535/17 Rady Miejskiej Orzesze z dn. 14 grudnia 2017r. Program stanowi część
Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Orzeszu. Zgodnie z Ustawą
o przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych
gmin.
Szczegółowe sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok
2018 zostało przedstawione na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej Orzesze w dn.
28 marca 2018r.

Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” został
przyjęty Uchwałą nr XLIII/469/14 Rady Miejskiej Orzesze z dn. 27 marca 2014r.
Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu we współpracy
z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne
albo
podmiotami
prowadzącymi
szkoły
lub
przedszkola
niepubliczne,
do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu miasta Orzesze. Koordynatorem
programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu.
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Program stanowi element polityki społecznej w gminie w zakresie : poprawy poziomu
życia rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, poprawy stanu
zdrowia
dzieci i młodzieży jak również kształtowania właściwych nawyków
żywieniowych.

Realizacja Programu w 2018r.:
W 2018r. w ramach programu udzielono wsparcia dzieciom do czasu podjęcia nauki
w szkole podstawowej praz uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole
ponadgimnazjalnej. Na ten cel Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację
z budżetu państwa, angażując środki własne w wys. 40% ogólnych kosztów dożywiania.
W roku 2017 z pomocy obiadowej skorzystało 82 uczniów w szkołach i 37 dzieci
w przedszkolach. Na ten cel ogółem wydatkowano 41.347 zł, z tego z dotacji 24.600 zł
środków własnych na kwotę 16.747 zł.
W roku 2018 z pomocy obiadowej skorzystało w szkołach 81 uczniów i 39 dzieci
w przedszkolach, na ten cel wydatkowano ogółem 40.226 zł z czego 17.200 zł stanowiły
środki własne ( z budżetu gminy ) i 23.026 zł z dotacji.

Pomoc żywnościowa dla najuboższych
Stowarzyszenie im. Franciszka Stuska w Orzeszu z terenu województwa Śląskiego przy
współpracy z Bankiem Żywności w Chorzowie realizowało Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa - Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom
Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków
towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
1. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze: warzywne
i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze, dania gotowe.
2. Pomoc żywnościowa trafiła do 513 osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej z terenu miasta Orzesze.
3. Wydano osobom potrzebującym:
• 26,27073 ton żywności;
• 2879 paczek żywnościowych.
4. W ramach Podprogramu 2017 dla 513 osób korzystających z pomocy
żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań
towarzyszących:
• Ekonomiczne – 1 spotkanie dla 22 uczestników;
• Żywieniowe – 1 spotkanie dla 45 uczestników;
• Kulinarne - 1 spotkanie dla 50 uczestników;
• Nie marnowanie żywności – 1 spotkanie dla 48 uczestników.
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Klub „Senior+”
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w wieku senioralnym, władze Miasta
Orzesze stworzyły przyjazne miejsce spotkań.
Seniorzy korzystający z Klubu „Senior+” mają
do dyspozycji pomieszczenia w budynku Sali
Widowiskowej w Orzeszu – Jaśkowicach przy
ul. Fabrycznej 1, które zostały zaadaptowane
i
przystosowane
dla
osób
starszych
i niepełnosprawnych.
Koszt remontu pomieszczeń dla utworzenia i
wyposażenia klubu „Senior+” w Orzeszu –
Jaśkowicach przy ul. Fabrycznej 1: 233.000,00 zł.

Klub „Senior+”

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+”
na lata 2015-2020 edycja 2018 Moduł I w kwocie: 150.000,00 zł
Zgodnie z oceną zasobów pomocy społecznej (ostatnia ocena została przyjęta Uchwałą
nr XLV/596/18 Rady Miejskiej Orzesze z dn. 8 maja 2018r.) liczba osób korzystających
z pomocy społecznej w ciągu dwóch ostatnich lat spada. Niemniej dużą troską należy
obejmować te rodziny, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji, wskazane jest
zabezpieczenie środków finansowych w takim stopniu aby minimalizować skutki
ubóstwa. Wśród osób korzystających wzrasta liczba osób niepełnosprawnych, przewlekle
chorych, bezrobotnych, opuszczających zakłady karne, osoby z zaburzeniami
psychicznymi, które nie radzą sobie z problemami dnia codziennego.
Należy minimalizować skutki ich dysfunkcji.
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Mieszkanie chronione
Mając na uwadze wnioski z oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Orzesze – starzenie
się społeczeństwa oraz konieczność zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym
i starszym pozbawionym opieki, Miasto Orzesze utworzyło mieszkanie chronione, tak aby
mogły one funkcjonować w swoim środowisku.
Koszt remontu pomieszczeń dla utworzenia
i wyposażenia mieszkania chronionego
w Orzeszu przy ul. Długosza 48: 101.100,00 zł.
Wojewoda Śląski udzielił Gminie Orzesze
dotacji celowej w kwocie: 50.550,00 zł.

Mieszkanie chronione kuchnia

Mieszkanie chronione - pokój
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Opieka nad dziećmi do lat 3
Uchwałą nr XLV/603/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 8 maja 2018r. utworzono
z dniem 1 lipca 2018r. jednostkę budżetową o nazwie Miejski Żłobek w Orzeszu z siedzibą
w Orzeszu – Gardawicach przy ul. Mlecznej 44a. Przyjazne maluchom wnętrza składają się
z sali zabaw oraz dwóch sypialni (osobno dla każdego z dwóch szesnastoosobowych
oddziałów). Obiekt został także wyposażony w zaplecze sanitarne oraz miejsce do
wydawania posiłków. Przy żłobku powstał również plac zabaw, wybrany przez
mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego, który jest umiejscowiony na sąsiadującej
ze żłobkiem działce.
W sierpniu 2018r. odbyła się pierwsza rekrutacja dzieci, obecna liczba miejsc w żłobku to
32.
Koszt budowy żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 1.739.927,68 zł.
Inwestycja została dofinansowana z programu „Maluch plus” w kwocie: 409.472,00 zł
oraz funduszu sołeckiego Gardawic w kwocie: 27.589,14 zł.

Widok na wejście główne
do Miejskiego Żłobka

Sala do leżakowania

Sala zabaw

Plac zabaw
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Kultura
Działalność kulturalna na terenie Gminy skupia się przede wszystkim w Miejskim
Ośrodku Kultury oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej. Do tej działalności aktywnie
włączają się również szkoły, przedszkola, samorządy wiejskie, organizacje społeczne oraz
kościelne.

Miejski Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Kultury oferuje dzieciom i młodzieży szeroki wachlarz form zajęć,
podczas których mogą rozwijać swoje pasje i kształtować nawyk czynnego, efektywnego
spędzania wolnego czasu. Regularnie poszerzana jest oferta dla osób dorosłych o zajęcia,
w których mogą rozwijać swoje zainteresowania, aktywnie i twórczo spędzać czas oraz
poprawiać kondycję fizyczną.
Mieszkańcy miasta mogą skorzystać z wyjazdów do kina, teatru, operetki, wycieczek
turystyczno-krajoznawczych,
plenerów
malarsko-fotograficznych,
spotkań
z interesującymi ludźmi: podróżnikami, poetami, grafikami, pisarzami, muzykami,
filmowcami i in.
Częścią życia kulturalnego miasta są wernisaże promujące dorobek artystyczny
utalentowanych mieszkańców Orzesza i nie tylko. Ponieważ Ośrodek niejednokrotnie
pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów z twórcami spoza własnego terenu, wzbogaca w
ten sposób orzeską kulturę elementami z innych środowisk. W tym celu powołano
do życia dwie galerie: większą – Galerię Orzesze i mniejszą – Galerię 1. Piętro.
Oba te miejsca są okazją zarówno do prezentowania twórczości popularnych artystów,
jak i do odnajdywania i wspierania tych mniej znanych.
Miejski Ośrodek Kultury organizował w roku 2018 imprezy kulturalne, rekreacyjne,
wydarzenia cykliczne oraz zrealizował zadanie z udziałem środków pozyskanych
w ramach konkursu ,,Niepodległa’’ z Biura Programu Niepodległa. Pozyskano na ten cel
dotację w kwocie 51 100 zł i zrealizowano następujące działania:
1. Cztery plenerowe spacery historyczne w dzielnicach:
a. spacer historyczny – „U progu niepodległości” – lokalizacje: dzielnice: Zgoń,
Królówka.
b. spacer historyczny – „W okresie międzywojennym” – lokalizacja: Orzesze
Centrum.
c. spacer historyczny – „W obliczu niemieckiej agresji” – lokalizacja: Orzesze
i dzielnica Jaśkowice.
d. spacer historyczny – „Pod niemiecką okupacją” – lokalizacja – Orzesze, Górka
św. Wawrzyńca.
2. Dwie autorskie prelekcje multimedialne z udziałem historyków IPN.
3. Terenowa gra miejska ,,Cel: Niepodległość!''.
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4. Geocaching z elementami podchodów - gra terenowa dla osób posługujących się
GPS, polegająca na poszukiwaniu tzw. skrytek.. Liczba skrytek w terenie: ok 10.
5. Trzy wystawy tematyczne:
a. „Zrywy niepodległościowe na Śląsku” prace wypożyczone z Galerii ,,Barwy
Śląska'';
b. Ekspozycja „Orzesze u progu niepodległości w starych pocztówkach, listach
i znaczkach” z prywatnej kolekcji;
c. „Sfrunął na Śląsk orzeł biały...” plansze wypożyczone z Muzeum Powstań
Śląskich w Świętochłowicach.
6. „Biało – Czerwony Festiwal”, w ramach którego zorganizowano: koncerty
muzyczne, przemarsz formacji mażoretkowej, występ orkiestry dętej, pokaz
musztry, pokaz spektaklu ,,Album'', prezentacja multimedialna, „Orzesze w latach
1918 - 2018 na starych fotografiach i pocztówkach”, quiz historyczny.
7. Koncert muzyczny – w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Artis.
8. Warsztaty edukacyjno-animacyjne pn. „Symbole narodowe”.
Imprezy cykliczne zorganizowane przez MOK w 2018r.:
− Impreza masowa ,,Orzeskie Powitanie Lata’’.
− Festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka.
− Cykliczne widowiska obrzędowe związane z porami roku z udziałem RZŚ
Jaśkowiczanie, Noworoczny Koncert Kolęd, Koncert Pieśni Pasyjnych.
− Wystawy oraz wernisaże malarstwa, fotografii, grafiki.
− Spacery fotograficzne.
− Wakacje letnie dla dzieci i ferie zimowe dla dzieci – różne formy aktywności
artystycznej, ruchowej, edukacyjnej.
− Mikołaj dla dzieci.
− Lekcje regionalne dla przedszkoli i szkół (edukacyjne, artystyczne, kulinarne)
z udziałem RZŚ Szarotki.
− Cykl warsztatów kulinarnych „Słówko o gotowaniu” oraz „Ugotuj to sam”.
− Cykl spotkań interaktywno – integracyjnych dla kobiet.
− Spotkania autorskie i prelekcje, konkursy plastyczne i modelarskie, kiermasze,
potańcówki, pokazy filmowe.
− Cykliczne warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, przedszkoli i
szkół – grafika, fusing, ceramika, witraż, mozaika, malarstwo, fotografia, plastyka.
− Oferta dla dzieci i młodzieży – warsztaty taneczne, wokalne, zabawowe,
edukacyjno –teatralno – integracyjne.
− Cykliczne wyjazdy na spektakle teatralne i muzyczne do filharmonii, teatru,
operetki.
− Zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne.
− Wycieczki turystyczne – połączone ze zwiedzaniem zabytków.
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− Cykliczny udział w przeglądach i festiwalach grup działających przy MOK-u - RZŚ
Szarotki, Jaśkowiczanie, TŚ Dzwon, Zespołu Wokalnego Metrum – nagrody,
wyróżnienia, promocja MOK-u oraz Miasta Orzesze.
− Stałe zajęcia: rozwijanie aktywności prospołecznej, artystycznej, edukacyjnej,
ruchowej.
Wydanie folderu z okazji 100-lecia TŚ Dzwon.
Remonty wykonane w 2018r. przez Miejski Ośrodek Kultury:
− Remont dachu sali widowiskowej w Jaśkowicach,
− Remont sali widowiskowej – część podpiwniczona,
− Wykonanie prac remontowych posadzki w portierni – siedziba MOK,
− Wymiana i montaż drzwi wewnętrznych na parterze,
− Wymiana zadaszenia przed budynkiem MOK,
− Malowanie biura nr 14 oraz wymiana części sufitu w sali widowiskowej,
− Instalacja elektryczna do klimatyzatora w biurze nr 15,
− Doposażenie sprzętu 4 szt. Zakup mikrofonów pojemnościowych ze statywami,
− Zakup 3 szt. Odsłuchów,
− Zakup 2 namiotów,
− Zakup luster na salę widowiskową w Jaśkowicach,
− Zakup komputera, monitora i drukarki oraz instalacja nowych programów,
komputerowych,
− Wymiana oraz montaż drzwi do piwnicy w sali widowiskowej,
− Zakup centrali telefonicznej,
− Doposażenie sprzętu gospodarstwa domowego – zakup filiżanek.

Miejska Biblioteka Publiczna
W 2018 roku biblioteka wzbogaciła się o 2412 woluminy na kwotę 42.698,76 zł
i 31 audiobooków na kwotę 602,57 zł w tym:
− zakup z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 705 woluminów
na kwotę 14 437,43 zł. i 29 audiobooków na kwotę 562,57 zł.
− zakup z środków samorządowych 654 woluminy na kwotę 15750, 41 zł.
− dary 1053 woluminy na kwotę 12510,92 zł. i 2 audiobooki na kwotę 40 zł.
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Statystykę za rok 2018 przedstawia poniższa tabela:

Centrala
Filia Jaśkowice
Filia Gardawice
Filia Woszczyce
Filia Zazdrość
Filia Szpital

Liczba
czytelników
2301
249
311
345
241
70

Liczba
wypożyczeń
60132
14659
14298
25999
4230
875

Liczba
odwiedzin
25320
5338
5986
12053
1305
490

3517

120193

50492

Źródło: opracowanie własne, Miejska Biblioteka Publiczna
W roku sprawozdawczym biblioteka prowadziła wiele akcji promujących działalność.
Rok 2018 to rok 70-lecia istnienia biblioteki centralnej z której to okazji, wydany został
folder reklamowy, zakładka, kalendarz. Odbyła się także uroczystość na dużej Sali
widowiskowej na którą zostały zaproszone Władze Miasta, Starostwa, Biblioteki Śląskie,
czytelnicy oraz przyjaciele biblioteki.
Przed biblioteką stworzony został ogródek czytelniczy (siedziska z palet), w którym
mieszkańcy miasta mogą odpocząć, przejrzeć prasę oraz poczytać książkę.
W ciągu całego roku prowadzona była akcja „Książka na telefon”.
W roku 2018 przeprowadzono spotkanie autorskie z:
− Agatą Kołakowską (26.04.2018) – autorka powieści obyczajowych, w trakcie
dwugodzinnego spotkania przybliżyła czytelnikom tematy swoich książek
i podzieliła się swoimi inspiracjami.
− Piotrem Kowalczykiem (08.11.2018) – geograf, pilot wycieczek, fotograf, a przede
wszystkim podróżnik; spotkanie odbyło się pod hasłem „Kobiety na trzech
kontynentach”, czytelnicy usłyszeli o roli kobiety w pakistańskim świecie islamu,
kolejną bohaterką była kobieta z kambodżańskiej dżungli, jako ostatnia została
przedstawiona dziedziczka współczesnego niewolnictwa w osadzie na środku Sahary.
Wszystko to zostało zobrazowane na prezentacji multimedialnej.
Z okazji Dnia Kobiet zorganizowano spotkanie dla czytelniczek, a w okresie świątecznym
opłatek dla czytelników.
Z okazji jubileuszu biblioteki ogłoszono akcję 70 dzieci na 70 lecie biblioteki, która
polegała na odwiedzaniu orzeskich przedszkoli przez naszych pracowników w trakcie
których, czytano dzieciom bajki oraz przedstawiano bajkę w formie teatrzyku kamishibai.
W związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania niepodległości i 70-lecia istnienia
biblioteki zorganizowano grę miejską dla uczniów, rodziców i nauczycieli orzeskich szkół.
Gra oprócz zabawy i rozrywki, miała na celu sprawdzenie konkretnej wiedzy
uczestników z historii Polski i miasta.
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W roku 2018 prowadzono akcję promującą „Temat miesiąca”, gdzie każdego miesiąca
promowano książki z różnych działów.
W ciągu całego roku można w bibliotece oglądać tematyczne wystawy:
− „Orzesze w dawnej fotografii”,
− „Wystawa pokonkursowa „Ale historia…”,
− „Wystawa jubileuszowa z okazji 70-lecia biblioteki”,
− „Wystawa pokonkursowa – Biblioteka moich marzeń”,
− „Porcelanowych słoni”,
− „100-lecie Niepodległości”,
− „Z książką przez wieki”,
− „Porcelanowe aniołki”,
− „Pokonkursowa wystawa kartek: Pocztówka do świętego Mikołaja”.
Na bieżąco prowadzone są lekcje biblioteczne we wszystkich placówkach bibliotecznych.
W roku 2018 dla dzieci i młodzieży odbyły się 3 spotkania autorskie:
− Piotr Kowalczyk – podróżnik przygotował dla uczniów multimedialną podróż
do Indii „egzotycznego kraju kontrastów oraz do Afryki „śladami Stasia i Nel”,
− Zbigniew Masternak – autor książek i scenariuszy; w trakcie trwania Tygodnia
Bibliotek poprowadził dla uczniów klasy IV SP nr 1 w Orzeszu zajęcia, których temat
przewodni brzmiał „ Sami tworzymy komiks…”,
− Gabriela Kotas – autorka książeczek dla dzieci pt. „Gabrysia-dzieciom”, „Lekcje
Przyjaźni” oraz „Misie Gabrysie. Leśna przygoda” spotkała się z uczniami orzeskich
szkół i opowiedziała skąd czerpała pomysły do swoich opowieści. Dzieci mogły
zakupić książeczki, a także ręcznie robione małe misie.
Dla dzieci i młodzieży zorganizowano następujące imprezy i zajęcia promujące
czytelnictwo:
− warsztaty literackie pt. „Słowa jak mury. Słowa jak mosty” prowadzone przez
p. Iwonę Kłusak; na zajęciach dzieci poznały, co to jest język werbalny, niewerbalny,
a także język migowy; zgłębiły tajniki mowy ciała oraz wysłuchały opowieści
z morałem, do której stworzyły koszyki ze słowami, jakie chciałyby usłyszeć
od innych.
− dzień „Czytania bajki inaczej” – uczestnicy wysłuchali bajki pt. „Królowa Pszczół”
w formie teatrzyku kamishibai, bibliotekę odwiedził również teatr Art-Re z Krakowa
z przedstawieniem Koziołek Nie-Matołek.
− podchody literackie dla uczniów klas I i VII z SP z Woszczyc – celem spotkania było
zachęcenie dzieci do kontaktu z książką oraz integracja i wzajemna pomoc starszych
i młodszych uczestników; na końcu zajęć uczniowie klasy VII czytali młodszym
kolegom bajkę „Tajemniczy ogród”, z kolei na ścianie inspiracji każdy mógł wpisać
tytuł swojej ulubionej książki.
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− gra miejska z okazji 70-lecia MBP w Orzeszu oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości – na terenie naszego miasta została zorganizowana gra miejska, która
oprócz rozrywki i spędzenia czasu na świeżym powietrzu, miała na celu sprawdzenie
konkretnej wiedzy uczniów z zakresu historii Orzesza.
− „Wakacje z duchami” – dzieci w czasie tych tematycznych zajęć poznały świat Indian,
zaznajomiły się z bajką „Bolek i Lolek. Indiańskie trofeum”, a także przyswoiły sobie
lokalną legendę o utopcu.
− warsztaty literackie pt. „Podróże po literaturze” dla klas 4 oraz pt. „Czytam, więc
jestem” dla klas 7 prowadzone przez p. Iwonę Kłusak; uczniowie w formie żywego
pomnika pokazywali swój stosunek do książek, pisali o wadach i zaletach czytania
oraz oglądania, tworzyli Moskaliki, opierając się na wybranych przykładach
twórczości Wisławy Szymborskiej.
− w roku sprawozdawczym w ramach współpracy z teatrem „Art-Re” z Krakowa odbyły
się przedstawienia teatralne dla małych mieszkańców naszego miasta.
− Dzień Pluszowego Misia – dzieci poznały historię pluszowego misia, a także
zaznajomiły się z misiami występującymi w różnych bajkach, wysłuchały wiersza
Cz.Janczarskiego pt. ”Naprawiamy misia”.
− Akademia Kubusia Puchatka – w trakcie cotygodniowych spotkań maluchy bawią się
w otoczeniu książek, słuchają wybranych bajek, wykonują prace plastyczne.
− „Poczytaj mi…” – w ramach akcji zawitaliśmy w przedszkolu nr 1 w Orzeszu, gdzie
panie bibliotekarki przebrane za żabę i wilka przeczytały dwie książeczki – „Pan Wilk
i pani Kurka” oraz „Przychodzi żaba do lekarza”.
− „70 dzieci na 70-lecie Biblioteki” – to kolejna akcja, w ramach której nawiązano
współpracę z przedszkolami i oddziałami przedszkolnymi naszego miasta;
pracownice biblioteki przedstawiały dzieciom bajkę w formie teatru kamishibai,
a następnie dzieci rozwiązywały zagadki ze znajomości jej treści.
− „Jeżycjada” – nasza biblioteka po raz pierwszy przyłączyła się do Ogólnopolskiego
Czytania Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz, do którego zaprosiła uczniów klasy VI SP
nr 2 w Orzeszu; uczestnicy wysłuchali fragmentu książki pt. „Ciotka Zgryzotka”,
a następnie wykazali się wiedzą na temat lektury „ Kłamczucha”.
− „Jak nie czytam, jak czytam” – akcja, będąca zakończeniem Tygodnia Bibliotek;
do wspólnego czytania zaproszone zostały pani komendant Straży Miejskiej Barbara
Petniakowska oraz pani komendant Policji Anna Musioł, które przeczytały fragmenty
książek „Koszmarny Karolek i wizyta królowej” oraz „Felix, Net i Nika”; przed
budynkiem biblioteki spotkali się z tej okazji uczniowie SP nr 1 i SP nr 2
z Orzesza.
− „Mała książka - wielki człowiek” – ogólnopolska kampania skierowana do trzylatków
i ich rodziców, mająca na celu rozbudzenie w dzieciach potrzeby kontaktu z książką,
wykształcenie nawyku codziennego czytania i regularnego odwiedzania biblioteki;
maluchy na dobry początek otrzymują książkę „Pierwsze wiersze dla…”,
a po zebraniu 10 naklejek na Karcie Małego Czytelnika otrzymują imienny dyplom.
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Dochody własne, ogółem 8.233,20 zł.
Darowizny rzeczowe: 12.550,92 zł.
W roku 2018 pozyskano środki na zakup książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1, „Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych” w wysokość środków 15 000 zł.
Realizowany jest projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, realizowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych”). Dzięki temu mieszkańcy będą mogli uczestniczyć
w bezpłatnych szkoleniach, webinariach i kursach e-learningowych, podnoszących
umiejętności z zakresu nowych technologii i korzystania z zasobów internetu
(m.in. bankowości elektronicznej, portali społecznościowych, portali z ogłoszeniami
o pracę, e-urzędów). Uczestnicy będą mieli do wyboru 9 obszarów tematycznych: praca
i rozwój zawodowy, relacje z bliskimi, edukacja, realizacja zainteresowań, zdrowie,
finanse, religia i potrzeby duchowe, sprawy codzienne, zaangażowanie obywatelskie.
W roku 2018 zadbano także o wygląd placówek bibliotecznych odmalowano
pomieszczenia Centrali, filii Woszczyce i filii Zazdrość, zakupiono tablice informacyjne
i gabloty wystawowe.

Turystyka, sport i rekreacja
Funkcja turystyczna danego obszaru uzależniona jest od jego zasobów przyrodniczokrajobrazowych oraz zabytków kultury materialnej. Gmina Orzesze posiada w swoich
granicach Park Krajobrazowy Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich
(część Królówki, Woszczyc, Zazdrości i Zawady), który jest idealnym miejscem na
weekendowy wypoczynek – liczne ścieżki oraz dukty leśne pozwalają na poznawanie
otaczającej nas przyrody.
Dzięki temu, że tereny leśne stanowią ponad 50% powierzchni gminy a kompleksy wodne
10%, w Orzeszu panują wspaniałe warunki do uprawiania różnych form turystyki,
dających możliwość aktywnego wypoczynku. Odwiedzający Gminę mają możliwość
skorzystania z noclegów w obiektach turystycznych.
Coraz liczniej spotkać można osoby uprawiające nordic walking czy jeżdżące na rolkach
i rowerach. Powstała w ramach projektu „Rowerem przez” infrastruktura rowerowa
sprzyja wycieczkom na dwóch kółkach po całym powiecie, który jest dobrze oznakowany
i przygotowany na przyjęcie rowerzystów – nie tylko dla bezpieczeństwa, ale i wygody
rowerowych zapaleńców na trasach znajdują się miejsca postojowe oraz czytelne mapy
z zaznaczonymi szlakami rowerowymi.
Kultura fizyczna w Orzeszu ma długie tradycje – w latach 1920-1939 dużą rolę odgrywały
Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół” z gniazdami w Orzeszu i Zazdrości, które łączyły
program wychowania fizycznego z szeroko pojętą działalnością kulturalno-oświatową.
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Nie bez znaczenia w upowszechnianiu kultury fizycznej były w latach 30. XX w. działania
Oddziałów Młodzieży Powstańczej, w których były takie sekcje, jak: palant, tenis stołowy,
lekkoatletyka i piłka nożna.
Dziś popularyzowaniem kultury fizycznej i sportu zajmują się w Orzeszu stowarzyszenia
i kluby sportowe (łącznie 16 organizacji pozarządowych), wspierane finansowo przez
Burmistrza Miasta, głównie w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa,
karate, tenis stołowy, bieganie i kolarstwo. Corocznie odbywają się imprezy znane już
poza województwem śląskim, wśród nich warto wymienić: Orzeski Bieg Uliczny, Zimowy
Bieg Uliczny, Liga Orlika czy Rowerowe Mistrzostwa Orzesza w jeździe indywidualnej na
czas, Maraton Kolarski MTB Orzesze oraz Mistrzostwa Orzesza Cross Country. Podczas
corocznych obchodów Orzeskiego Powitania Lata odbywają się prezentacje orzeskiego
sportu: w 2018r. były to rozgrywki piłki nożnej, siatkówki i turniej tenisa ziemnego.

Utrzymanie obiektów sportowych, placów zabaw i obiektów rekreacji
ruchowej
Na terenie gminy zlokalizowanych jest obecnie 11 placów zabaw wraz z siłowniami
zewnętrznymi oraz jeden skatepark, których zarządcą jest Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej. Urządzenia są systematycznie poddawane kontroli
związanej z bezpiecznym użytkowaniem.
Ponadto ZGKiM zarządza i utrzymuje 4 boiska w tym Stadion Miejski oraz obiekt „Orlik”
przy ul. Bukowina. Do zadań Zakładu należy m.in. konserwacja boisk wraz z koszeniem
trawy, wywóz śmieci, uzupełnianie nawierzchni, malowanie linii, roczne przeglądy
placów zabaw oraz bieżące utrzymanie.
Koszty utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych wynosiły 184 896,07 zł

Program opieki nad zabytkami
W Gminie Orzesze funkcjonuje Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Na Terenie Miasta
Orzesze wraz z Gminną Ewidencją Zabytków na lata 2015–2018 (przyjęty Uchwałą
nr VIII/84/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 21 maja 2015r. (opubl. Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z dn. 16.06.2015r. poz.3279).
Zadaniem gminnego programu opieki nad zabytkami jest określenie priorytetów gminy
w odniesieniu do własnego dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem lokalnych
uwarunkowań oraz wskazanie instrumentów niezbędnych do realizacji tej polityki
w okresie czteroletnim.
Podstawą dla sporządzenia niniejszego programu jest (zgodnie z art.21 ustawy
o ochronie i opiece nad zabytkami ) ewidencja obiektów zabytkowych miasta Orzesze.
Opracowano ewidencję obiektów zabytkowych powstałych do lat 50. XX w; w tym
obiektów małej architektury.
W roku 2018 nie dokonano wykreśleń żadnego zabytku i wyłączeń karty adresowej
z Gminnej Ewidencji Zabytków.
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Uchwałą nr XLIX/655/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 września 2018r. uzgodniono
przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody:
1. Dąb szypułkowy (Quercus robur) rosnącego na pograniczu nieruchomości
nr 92/80 oraz 231/63 w Orzeszu – Zawiści przy ul. Mikołowskiej, uznanego
za pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 57/05 Wojewody Śląskiego z dnia
10 listopada 2005r.
2. Wiąz górski (Ulmus glabra) rosnącego na nieruchomości nr 1361/219 w Orzeszu
przy ul. Św. Wawrzyńca, uznanego za pomnik przyrody Rozporządzeniem
nr 58/05 Wojewody Śląskiego z dnia 10 listopada 2005r.
W terminie do 31.12.2019r. zaplanowano wykonanie w koronach cięć sanitarnych
polegających na usunięciu gałęzi martwych, zamierających, nadłamanych oraz słabo
umocowanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla otoczenia oraz ruchu
drogowego, wykonanie w koronach cięć prześwietlających, oczyszczenie i zabezpieczenie
środkiem dezynfekującym miejsc powstałych po usunięciu gałęzi i konarów, oczyszczenie
terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.

Aktywność obywatelska (organizacje pozarządowe, jednostki
pomocnicze)
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Roczny program współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.2 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2018 rok został przyjęty Uchwałą nr XXXIX/472/17 Rady Miejskiej
Orzesze z dn. 23 listopada 2017r. Celem głównym programu jest kształtowanie
społeczeństwa obywatelskiego, budowanie i wzmacnianie partnerstwa między miastem
a organizacjami, a w szczególności poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze
zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta, integracja organizacji realizujących zadania
publiczne, wspieranie rozwoju aktywności społeczności miasta i jego zaangażowania
w proces definiowania i rozwiązywania problemów miasta, wykorzystanie potencjału
i możliwości organizacji, wspieranie organizacji służące ich rozwojowi i lepszemu
przygotowaniu do współpracy z miastem w zakresie realizacji zadań publicznych.

Realizacja Programu w 2018r.:
1) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej:
a. prowadzenie placówki wsparcia dziennego z uwzględnieniem elementów
profilaktyki uzależnień, w ramach zadań określonych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2018,
– liczba podpisanych umów: 1, przyznana kwota: 129.800,00 zł;
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2) działalność charytatywna:
a. organizowania pomocy rzeczowej i żywnościowej dla osób biednych,
bezdomnych, bezrobotnych, rodzin wielodzietnych,
b. kształtowania w społeczeństwie postaw na rzecz samopomocy i pomocy
ludziom dotkniętym ubóstwem i głodem,
– liczba podpisanych umów: 2, przyznana łączna kwota: 15.000,00 zł;
3) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz.2190):
a. prowadzenie działań edukacyjnych obejmujących problematykę ochrony
zdrowia,
b. prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej,
– liczba podpisanych umów: 3, przyznana łączna kwota: 4.000,00 zł;
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
a. wspieranie sportu czyli wszelkich form aktywności fizycznej, które przez
uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub
poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków
społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach,
b. wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu, umożliwiające powszechny dostęp
i uczestnictwo mieszkańców Miasta Orzesze w różnorodnych formach
aktywności fizycznej poprzez organizowanie imprez sportoworekreacyjnych ogólnie dostępnych, w szczególności zawodów sportowych,
turniejów, festynów,
– liczba podpisanych umów: 28, przyznana łączna kwota: 155.000,00 zł;
5) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
a. zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć
sportowych oraz działań promujących zdrowie i edukację z zakresu
zdrowego stylu życia,
b. pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom,
c. organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach
programów,
mających
wyraźne
odniesienie
profilaktyczne,
w szczególności eksponujące i propagujące trzeźwy i zdrowy styl życia,
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie,
– liczba podpisanych umów: 13, przyznana łączna kwota: 113.070,00 zł;
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6) turystyka i krajoznawstwo:
a. upowszechnianie turystyki i propagowanie krajoznawstwa przez
organizowanie imprez o tematyce turystycznej i krajoznawczej o zasięgu
lokalnym i ponadlokalnym,
– liczba podpisanych umów: 3, przyznana łączna kwota: 3.600,00 zł;
7) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a. wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
b. wspieranie przedsięwzięć artystycznych oraz prezentacja osiągnięć
kulturalnych w mieście, kraju i za granicą,
c. wydawanie publikacji informacyjno – edukacyjnych,
d. promocję miasta,
– liczba podpisanych umów: 4, przyznana łączna kwota: 14.960,00 zł.
Szczegółowe sprawozdanie z Gminnego Programu współpracy Miasta Orzesze
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.2 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018 zostało
przedstawione na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej Orzesze w dn. 25 kwietnia 2018r.

Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym
Obowiązek uczestniczenia w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji
zawodowych przez pracowników samorządowych wynika bezpośrednio z przepisów
ustawy o pracownikach samorządowych.
W 2018r. pracownicy UM Orzesze wzięli udział m.in. szkoleniach:
− Gospodarka odpadami komunalnymi - m.in.. likwidacja zaległości w opłatach;
wyliczanie poziomu ograniczenia odpadów biodegradowalnych według nowych
zasad oraz wpływ sposobu odbierania odpadów na ich klasyfikacje
− Finansowanie zadań oświatowych, dotacje podręcznikowe; naliczanie, rozliczanie,
kontrola dotacji oświatowej, dowóz uczniów do szkół, przekazywanie danych do SIO,
subwencja oświatowa dla uczniów niepełnosprawnych, kadry i płace (oświata)
− Księgowość podatkowa, wymiar, pobór podatków i opłat, uchwały podatkowe, pomoc
publiczna, zmiany w podatku VAT; hipoteka i zastaw skarbowy
− Ochrona środowiska, metodyka i wykrywanie nielegalnego spalania i współspalania
w indywidualnych urządzeniach grzewczych
− Konstytucja biznesu, CEIDG, uchylenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
przepisy o dodatkach energetycznych, o dodatkach mieszkaniowych; taryfy
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
− Komunalizacja nieruchomości w gminie ze Skarbu Państwa, PKP i innych jednostek
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− Przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności; rozgraniczanie
nieruchomości
− Ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych
− Dokumentacja pracownicza, zasiłki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
− Regulacje statutowe w JST
− Rządowy program Dobry Start oraz świadczenie wychowawcze 500+
− Szkolenie komendantów Straży Miejskich: bezpieczeństwo w mieście, zagrożenia
z filmików i przełożenie na media społecznościowe, budowanie pozytywnego
wizerunku straży miejskiej, narkotestery – testy wykrywania narkotyków.
W październiku 2018r. Miasto Orzesze przystąpiło do projektu „Przyjazny e-urząd
podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania
nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn,
Czechowice-Dziedzice” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach
Programu
Operacyjnego
Wiedza
Edukacja
Rozwój
2014-2020
Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.18. Projekt realizowany jest w partnerstwie DGA S.A.
(Partner Wiodący) oraz Gminę Miasto Bytom, Gminę Miasto Rybnik, Gminę Miasto
Orzesze, Gminę Miasto Dąbrowa Górnicza, Gminę Miejską Cieszyn, Gminę Miejską
Czechowice Dziedzice (Partnerzy). Celem głównym projektu jest podniesienie
efektywności zarządzania ww. usługami, podniesienie kompetencji pracowników oraz
wdrożenie rozwiązań usprawniających świadczenie ww. usług poprzez udział
w szkoleniach, m.in.:

−
−
−
−
−

Odpady komunalne – bieżące orzecznictwo;
Ochrona danych osobowych;
Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej;
Kodeks Postępowania Administracyjnego;
Obsługa zoptymalizowanych i zaktualizowanych aplikacji dziedzinowych nowych
programów oraz nowych rozwiązań informatycznych w JST;

− Bieżące orzecznictwo dotyczące gospodarki samorządowym zasobem
nieruchomości;

− Tworzenie i zarządzanie mieszkaniami wspomaganymi.

Strona 64 z 80

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Uprawnienia władz lokalnych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego
w większości przypadków koncentrują się wokół przyjętych aktów prawa miejscowego.
Miasto wspiera także działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne –
Komenda Powiatowa Policji oraz bezpieczeństwo pożarowe – Ochotnicze Straże Pożarne
(6 jednostek) i Powiatowa Państwowa Straż Pożarna.
W mieście działa system monitoringu miejskiego składający się z 10 kamer, który
usprawnia działania funkcjonariuszy orzeskiej Policji. Urząd Miasta, Szkoły Podstawowe
oraz Żłobek Miejski posiadają osobne zestawy monitorujące.
Miasto Orzesze w 2018r. wydatkowało na działalność OSP celem gotowości bojowej
kwotę w wysokości 534.108,36 zł. W ramach tych środków miasto przekazało dotację dla
OSP Jaśkowice w wysokości 100.000,00 zł na zakup samochodu ratownictwa
technicznego z funkcją gaśniczą za zbiornikiem środka gaśniczego min. 1000 litrów
(zakupiono sam. Renault).

Wóz strażacki dla OSP Jaśkowice

Dla OSP Zawiść przekazano dotację w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie budowy
strażnicy. Ponadto miasto każdej jednostce przekazało dotację w wysokości 5.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania. Dodatkowo
jednostka OSP Zgoń w ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego na zakup
sprzętu, wyposażenia lub umundurowania otrzymała dotację w wysokości 7.000,00 zł,
a OSP Jaśkowice 30.000,00 zł.
Pozostałe środki to m.in. wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości
bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia
w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej
drużyny pożarniczej, koszty okresowych badań lekarskich.
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Miasto Orzesze w 2018r. pozyskało środki z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach
środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości. Miasto Orzesze w imieniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Orzesza nabyło nowe wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne
do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia
przestępstwa.
Przeznaczenie i wykorzystanie środków dotacji na zadania przedstawia poniższa tabela.
Jednostka OSP

Wyszczególnienie

Wysokość
dotacji
85.338,00 zł

Wykonanie
dotacji
80.358,40 zł

Środki otrzymane:
Przeznaczenie środków na dane zadania
zgodnie z zawartą umową:
OSP Gardawice Średni zestaw hydrauliczny
67.320,00 zł
66.522,95 zł
Defibrylator z kluczem
6.930,00 zł
5.281,85 zł
OSP Woszczyce
pediatrycznym
Zestaw PSP – R1,
OSP Zgoń
6.138,00 zł
4.597,56 zł
torba + szyny + deska
OSP Zawiść
Defibrylator
4.950,00 zł
3.956,04 zł
Źródło: UM Orzesze, Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania
Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego
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Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
W dniu 8 maja 2018r. po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Rada
Miejska Orzesze pozytywnie zaopiniowała przystąpienie Miasta Orzesze do Górnośląskiej
– Zagłębiowskiej Metropolii.
W maju 2018r. procedurę przyjmowania nowych członków GZM zainicjowała wobec
wniosków Orzesza i Ornontowic. Wnioski gmin wiążą się m.in. z przejmowaniem przez
Metropolię całości organizacji komunikacji miejskiej od jej dotychczasowych
organizatorów, którzy obsługują linie autobusowe na terenie tych gmin. W uzasadnieniu
pozytywnej opinii sejmiku zaznaczono, że w regionalnych dokumentach strategicznych
i planistycznych „metropolia, wraz ze swoim obszarem funkcjonalnym, rozumiana jest
jako główne ogniwo koncentrujące procesy rozwoju gospodarczego i społecznego
województwa, a także podnoszące konkurencyjność całego regionu jako jednego
z krajowych biegunów rozwoju o znaczeniu europejskim”.
Gminy z pozytywnie zaopiniowanymi wnioskami zostały wymienione w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (Plan 2020+) wśród
należących do obszaru funkcjonalnego Metropolii (do samej GZM zakwalifikowano tam
23 miasta, a do jej obszaru funkcjonalnego – 29 gmin).

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”
Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" jest stowarzyszeniem, które łączy podmioty
gospodarcze,
samorządy,
organizacje
pozarządowe
oraz
osoby
fizyczne
we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju lokalnego. Swoim zasięgiem obejmuje 6 gmin
powiatu pszczyńskiego: Kobiór, Pszczyna, Goczałkowice–Zdrój, Miedźna, Pawłowice
i Suszec. Od 01 stycznia 2015 roku, w struktury LGD weszła także gmina Bojszowy,
z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, a w marcu 2015 do grona gmin członkowskich
dołączyły gminy Wyry i Orzesze z powiatu mikołowskiego. Nowo przyjęte gminy zostały
wraz z pozostałymi gminami objęte Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2022.
W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażaną przez
Lokalną Grupę Działania „Ziemia Pszczyńska” z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 w 2018r. podjęto następujące działania:
1. Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury aktywnego wypoczynku
na terenie Miasta Orzesze budowa 5 boisk wielofunkcyjnych” – wybudowano
2 boiska: boisko wielofunkcyjne w Orzeszu-Jaśkowicach koszt 257.124,27 zł oraz
boisko wielofunkcyjne w Orzeszu-Zazdrości koszt 127.773,53 zł. w 2018 roku.
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2. W dniu 16.11.2018r. została zawarta umowa o dofinansowanie operacji
„Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego w Orzeszu – budowa
i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społeczno – kulturalnej”
na kwotę: 63.617,00 zł – dofinansowanie z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacja realizowana
Projekt będzie realizowany w 2019 roku.
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Środki pozyskane z funduszy unijnych
Projekty w realizacji
Projekty będące w realizacji na dzień 31.12.2018r. przedstawia poniższa tabela.
Lp.

1.

Nazwa projektu
Akademia
Umiejętności w
Gminie Orzesze
(SP3, SP5, SP10)

2.

Akademia
Umiejętności w
Gminie Orzesze II

Kwota
Wartość
826.997,05 zł

Stan
realizacji
W realizacji

Okres
realizacji
01.09.2017
–
31.07.2019

W realizacji

01.09.2018
–
31.07.2020

W realizacji

01.06.2018
–
31.08.2019

Wniosek
uzyskał
dofinansow
anie

01.08.2020
–
31.12.2021

Dofin. UE
744.297,34 zł

Wartość
882.291,75 zł
Dofin. UE
794.062,57 zł

(SP4, SP5, SP6)

3.

Nowe oddziały
przedszkolne w
Gminie Orzesze II

Wartość
607.104,88 zł
Dofin. UE
516.039,15 zł

(P6)

4.

Nowe oddziały
przedszkolne w
Gminie Orzesze III

Wartość
729.682,50 zł
Dofin. UE
620.230,12 zł

(OP przy SP4)

5.

Nowy Oddział w
żłobku w Orzeszu

Przygotowa
nie do
realizacji

Wartość
918.369,75 zł
Dofin. UE
808.165,37 zł

Przygotowa
nie do
realizacji

Proponowany
termin
realizacji

01.06.2019
–
31.08.2020
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Opis projektu
Dwuletni projekt skierowany do 2 Szkół
Podstawowych i 1 Gimnazjum w Orzeszu.
Obejmuje 177 uczniów oraz 27 nauczycieli z w/w
szkół.
W ramach projektu przewidziano remont
i doposażenie trzech pracowni, zakup pomocy
dydaktycznych,
zajęcia
wyrównawcze
i rozwijające uzdolnienia dla uczniów, wycieczkę
edukacyjną dla uczniów oraz szkolenia dla
nauczycieli.
Dwuletni projekt skierowany do 3 Szkół
Podstawowych w Orzeszu. Obejmuje 165 uczniów
oraz 15 nauczycieli z w/w szkół.
W ramach projektu przewidziano remont
i doposażenie trzech pracowni, zakup pomocy
dydaktycznych,
zajęcia
wyrównawcze
i rozwijające uzdolnienia dla uczniów, wycieczkę
edukacyjną dla uczniów oraz szkolenia dla
nauczycieli.
Projekt skierowany do 1 Przedszkola na terenie
Miasta
Orzesze.
Obejmuje
93
dzieci
uczęszczających do ww. przedszkola, 25 dzieci
nowo przyjętych oraz 2 nauczycieli.
W ramach projektu przewidziano remont
i doposażenie jednej sali, zakup pomocy
dydaktycznych, utworzenie nowego oddziału
przedszkolnego,
wydłużenie
czasu
pracy
przedszkola, wprowadzenie dodatkowych zajęć
wyrównujących szanse edukacyjne dzieci oraz
szkolenia dla nauczycieli.
Projekt skierowany do 1 Przedszkola na terenie
Miasta
Orzesze.
Obejmuje
100
dzieci
uczęszczających do ww. przedszkola, 20 dzieci
nowo przyjętych oraz 2 nauczycieli.
W ramach projektu przewidziano doposażenie
sali, zakup pomocy dydaktycznych, budowę placu
zabaw,
utworzenie
nowego
oddziału
przedszkolnego,
wydłużenie
czasu
pracy
przedszkola, wprowadzenie dodatkowych zajęć
wyrównujących szanse edukacyjne dzieci oraz
szkolenia dla nauczycieli.
Projekt skierowany do Żłobka Miejskiego
w Orzeszu. Obejmuje 32 dzieci nowo przyjętych.
W ramach projektu przewidziano utworzenie
nowego oddziału żłobkowego, doposażenie sali,
zakup pomocy dydaktycznych, zakup środków
higienicznych, opłatę za pobyt i wyżywienie dzieci
oraz budowę placu zabaw.

6.

Wartość
500.000,00 zł

W realizacji

01.08.2018
–
30.06.2020

Punkt Aktywizacji
Społeczno –
Zawodowej w
Orzeszu

Wartość
662.207,50 zł

W realizacji

01.10.2018
–
30.09.2021

Orzeskie Centrum
Możliwości –
Przystań dla
Młodych

Wartość
373.825,00 zł

Przygotowa
nie do
realizacji

01.01.2019
–
31.12.2020

Młody da Vinci

(SP1, SP2, SP9)

7.

8.

Dofin. UE
629.097,12 zł

Dofin. UE
347.657,25 zł

Strona 70 z 80

Projekt skierowany jest do chętnych uczniów ze
szkół podstawowych z terenu Orzesza. Celem
projektu jest wsparcie w rozwoju kompetencji
wychowawczych i społecznych u dzieci ze szkół
podstawowych w klasach 4, 5, 6 i 7. Projekt
obejmuje wiele ciekawych zajęć dla uczniów
m.in.: wykłady z przedmiotów przyrodniczych,
warsztaty
z
programowania,
technik
pamięciowych i techniki szybkiego czytania,
interaktywne
warsztaty
doświadczalne
z okularami wirtualnej rzeczywistości, warsztaty
z programowania przy użyciu maty edukacyjnej,
robotów LEGOMINDSTORM, LEGO WeDo oraz
robotów Dash i Dot. Ponadto przewidziano
wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik oraz
zajęcia dla rodziców.
Celem projektu jest wzmocnienie integracji
i samoorganizacji lokalnych społeczności oraz
zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej
osób zamieszkujących obszary rewitalizowane
Orzesza (Centrum, Jaśkowice i Woszczyce).
Projekt obejmuje wsparciem 47 mieszkańców - 32
osoby pozostające bez zatrudnienia oraz
15 liderów ze społeczności.
Projekt przewiduje działania inicjowane przez
15 liderów w formie inicjatyw lokalnych,
warsztatów, samopomocy, wolontariatu, zajęć
integrujących
grupy.
Drugim
zadaniem
w projekcie jest stworzenie ścieżki aktywizacji
społeczno – edukacyjno – zawodowej skierowanej
do 32 osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
Działania w tym zakresie obejmują warsztaty
aktywizacyjne,
konsultacje
psychologiczne,
doradcze, pośrednictwo pracy, staże.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji
opiekuńczych 10 rodzin wieloproblemowych,
zamieszkujących
tereny
rewitalizowane,
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Polega to
na przygotowaniu 10 dzieci i młodzieży
wywodzących się z tych rodzin do samodzielnej
egzystencji i dorosłego życia oraz wzmocnieniu
kompetencji wychowawczych 10 ich opiekunów
faktycznych.
Zwiększenie
dostępności
do kompleksowego wsparcia przewidziano
w ramach placówki opiekuńczo – wychowawczej.
Kompleksowe wsparcie rodzin obejmie:
1. Oddziaływanie bezpośrednie skierowane do
dzieci i młodzieży - realizacja zajęć z socjoterapii,
wsparcia
psychologicznego,
korepetycji,
wychowawstwa, zajęć dodatkowych, wycieczek
edukacyjnych, organizacja czasu wolnego, zajęcia
z preorientacji zawodowej.
2. Wsparcie całego systemu rodzinnego
(opiekunów faktycznych) - realizacja wsparcia
psychologa, doradcy zawodowego i asystenta
rodzin.

9.

Przyjazny e-urząd
podniesienie
jakości usług w
zakresie podatków
i opłat lokalnych
oraz zarządzania
nieruchomościami
w 6 miastach:
Bytom, Rybnik,
Orzesze, Dąbrowa
Górnicza, Cieszyn,
CzechowiceDziedzice.

Wartość
1.799.826,11
zł

W realizacji

01.10.2018
–
31.03.2020

Celem projektu jest podniesienie efektywności
zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze
podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania
nieruchomościami
poprzez
podniesienie
kompetencji
pracowników
oraz
wdrożenie
rozwiązań
usprawniających świadczenie ww. usług.
Projekt
polega
na
wdrożeniu
platform
usprawniających pracę urzędu i obsługę petentów
oraz na przeszkoleniu pracowników administracji
w zakresie nowych usprawnień.

W realizacji

01.05.2018
–
30.06.2020

W realizacji

28.02.2018
–
15.05.2019

Projekt składa się z 2 przedsięwzięć:
Zadanie 1: „Budowa oczyszczalni ścieków
w dzielnicy Zawiść w Orzeszu”. Planowane
przedsięwzięcie polega na budowie nowoczesnej
oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą
techniczną (instalacje wewnętrzne:
kanalizacja deszczowa wraz z separatorem,
instalacje techniczne oczyszczalni ścieków),
budowie
nowego
układu
komunikacji
wewnętrznej – dojścia i dojazdy (tereny
utwardzone) oraz 5 miejsc parkingowych.
Zadanie 2: „Budowa rurociągu tranzytowego
z
Orzesza-Śródmieścia
ul.
Wieniawskiego
do oczyszczalni ścieków w Orzeszu- Zawiści
ul. Centralna”.
Przedmiotowy projekt dotyczy rewitalizacji
budynku gminnego na potrzeby funkcjonowania
Orzeskiego Centrum Możliwości, a w jego ramach
Punktu
Aktywności
Społeczno-Zawodowej
(placówka
oferująca
wsparcie dla
osób
bezrobotnych, wykluczonych bądź zagrożonych
izolacją społeczną) oraz Przystani dla Młodych
(placówka wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży) w Orzeszu.
Projekt obejmuje przebudowę i modernizację
istniejących pomieszczeń (część budynku OSP
Orzesze) w celu dostosowania ich na potrzeby
funkcjonowania punktu i placówki wraz
z
wyposażeniem
i
zagospodarowaniem
przyległego terenu.
Zakres
prac
obejmie
wykonanie
robót
budowlanych,
przebudowę
instalacji
wewnętrznych
sanitarnych
oraz
instalacji
elektrycznych, a także zagospodarowanie terenu
oraz
dostawa
i
montaż
podstawowego
wyposażenia budynku.

Dofin. UE
1.516.893,44
zł

Dla Miasta
Orzesze:
Wartość
146.583,25 zł
Dofin. UE
119.433,25 zł

10.

11.

Uporządkowanie
gospodarki
ściekowej w
Gminie Orzesze

Wartość
19.144.817,93
zł

Orzeskie Centrum
Możliwości –
rewitalizacja
budynku na
potrzeby
działalności
Punktu
Aktywizacji
Społeczno –
Zawodowej i
Przystani dla
Młodych

Wartość
1.129.552,54
zł

Dofin.UE
16.273.095,24
zł

Dofin. UE
960.119,66 zł

Źródło: opracowanie własne, Biuro Realizacji Projektów, UM Orzesze
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Projekty zakończone – na etapie rozliczania
Projekty zakończone, będące na dzień 31.12.2018r. na etapie rozliczania przedstawia
poniższa tabela.
Lp.
1.

2.

3.

Nazwa projektu

Kwota

Nowe oddziały
przedszkolne w
Gminie Orzesze

Wartość
1.289.280, 14
zł

(P2, P6)

Dofin. UE
1.095.888,12
zł

Słoneczne
Przedszkola II –
realizacja zajęć
specjalistycznych
dla dzieci z
niepełnosprawno
ściami w 19
przedszkolach
województwa
śląskiego

Wartość
964.218,75 zł

(P1, P2, P3, P6, P7)
Akademia
Twórczego
Ucznia
(SP2, SP4, SP6,
SP7, SP8)

Stan
realizacji
zakończony

zakończony

01.08.2017
–
10.10.2018

zakończony

01.09.2016
–
30.06.2018

Dofin. UE
819.585, 94
zł

Wartość
1.114.020,54
zł
Dofin. UE
1.002.618,49
zł

Okres
realizacji
01.06.2017
–
31.08.2018

Opis projektu - zadania
Projekt skierowany do 2 Przedszkoli na terenie
Miasta
Orzesze.
Obejmował
162
dzieci
uczęszczających do ww. przedszkoli, 50 dzieci
nowo przyjętych oraz 5 nauczycieli pracujących
w tych przedszkolach..
W ramach projektu przewidziano remont
i doposażenie dwóch sal, zakup pomocy
dydaktycznych, utworzenie dwóch nowych
oddziałów przedszkolnych, wydłużenie czasu
pracy przedszkoli, wprowadzenie dodatkowych
zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci
oraz szkolenia dla nauczycieli.
Projekt skierowany do 5 Przedszkoli z terenu
Miasta
Orzesze
obejmujący
13
dzieci
z niepełnosprawnościami oraz 3 nauczycieli
uczących w w/w przedszkolach.
W ramach projektu przewidziano szereg zajęć
specjalistycznych
dla
dzieci
z
niepełnosprawnościami,
zakupiono
specjalistyczny sprzęt do zajęć oraz podniesiono
kompetencje 3 nauczycieli (studia, kurs).

Dwuletni projekt skierowany do 4 Szkół
Podstawowych
i 1 Gimnazjum w Orzeszu.
Obejmował 401 uczniów oraz 10 nauczycieli
z w/w szkół.
W ramach projektu przewidziano remont
i doposażenie pracowni, zakup pomocy
dydaktycznych,
zajęcia
wyrównawcze
i rozwijające uzdolnienia dla uczniów, wycieczki
edukacyjne dla uczniów oraz szkolenia dla
nauczycieli.

Źródło: opracowanie własne, Biuro Realizacji Projektów, UM Orzesze
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Projekty na etapie oceny formalnej bądź merytorycznej
Projekty będące na dzień 31.12.2018r. na etapie ocen formalnych bądź merytorycznych
przedstawia poniższa tabela.
Lp.

Stan
realizacji
Wniosek
złożono
22.05.2018

Okres
realizacji
05.02.2018
–
28.06.2019

Wartość
2 256.504,01
zł
Dofin. UE
2.030.853,61
zł

Wniosek
złożono
27.09.2018

01.09.2019
–
31.07.2021

Wartość
560.567,15
zł
Dofin. UE
504.510,43 zł

Wniosek
złożono
27.09.2018

01.09.2019
–
31.07.2021

Wartość
214.684,00
zł
Dofin. UE
114.684,00 zł

Wniosek
złożono
01.03.2019

Nazwa projektu

Kwota

1.

Odnawialne źródła
energii dla
mieszkańców
Gminy Orzesze

Wartość
4.602.951,08
zł
Dofin. UE
3.912.508,42
zł

2.

Młodzi
interaktywni
Orzeszanie
(SP2, SP3, SP4, SP5,
SP6, SP7, SP8, SP10)

3.

Młodzi
interaktywni
Orzeszanie II
(SP1, SP9)

4.

Budowa dwóch
Otwartych Stref
Aktywności: przy
SP4 w Orzeszu Jaśkowicach oraz
przy ul. Mlecznej w
Orzeszu –
Gardawicach

Negocjacje

01.07.2019
–
15.10.2019

Uzupełnieni
e wniosku

(SP4, SP7)

Opis projektu - zadania
Projekt
będzie
polegał
na
montażu
odnawialnych źródeł energii wykorzystujących
energię słoneczną do wytwarzania energii
elektrycznej (panele fotowoltaiczne) oraz
energię aerotermalną celem wspomagana
przygotowania CWU i CO na potrzeby
gospodarstw domowych u prywatnych
mieszkańców gminy Orzesze.
Dwuletni projekt skierowany do 8 Szkół
Podstawowych
w Orzeszu. Obejmuje 607
uczniów oraz 32 nauczycieli z w/w szkół.
W ramach projektu przewidziano doposażenie
pracowni, zakup pomocy dydaktycznych,
zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia
dla uczniów, wycieczkę edukacyjną dla
uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli.
Dwuletni projekt skierowany do 2 Szkół
Podstawowych
w Orzeszu. Obejmuje 93
uczniów oraz 10 nauczycieli z w/w szkół.
W ramach projektu przewidziano doposażenie
pracowni, zakup pomocy dydaktycznych,
zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia
dla uczniów, wycieczkę edukacyjną dla
uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli.
Projekt obejmuje budowę dwóch Otwartych
Stref
Aktywności,
które
mają
być
ogólnodostępne, wielofunkcyjne i plenerowe,
utworzone z myślą o różnych grupach
wiekowych,
stworzone
aby
promować
aktywność sportową oraz sprzyjać integracji
społecznej mieszkańców. Każda strefa składać
się będzie z siłowni zewnętrznej (6 lub 8
stanowisk do ćwiczeń), ogrodzonego placu
zabaw wraz z bezpiecznym podłożem, strefy
relaksu (ławki, kosze, stojaki na rowery,
zadaszenia, stoły do gier edukacyjnych z
siedziskami) oraz licznych nasadzeń wokół
obu stref.

Źródło: opracowanie własne, Biuro Realizacji Projektów, UM Orzesze
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Komunikacja społeczna, promocja oraz współpraca
z zagranicą
Współpraca ze środkami masowego przekazu
1. Miasto Orzesze jest wydawcą miesięcznika „Gazeta Orzeska”, w 2018 ukazało się 12
numerów, redaktorem Naczelnym miesięcznika była p. Weronika Krzemińska, gazeta
była wydawana przez firmę VERTORIA.
2. Miasto zakupiło możliwość umieszczania w bezpłatnym miesięczniku Nasza Gazeta,
obejmującym gminy powiatu mikołowskiego informacji dotyczących miasta w celu
jego promocji.
3. Prowadzenie strony internetowej miasta www.orzesze.pl i facebooka Gazety
Orzeskiej.
4. Burmistrz kilkukrotnie udzielił informacji Stacji telewizyjnej TV Sfera dotyczących
miasta Orzesze.
5. Burmistrz kilkukrotnie udzielił informacji Stacji radiowej Radio Express dotyczących
Miasta Orzesze.

Promocja Miasta Orzesze
Wydarzenia promujące Miasto organizowane na terenie Miasta Orzesze
1. Integracyjny Festyn Rodzinny w Orzeszu – Zgoniu 9 czerwiec 2018, organizator –
Sołtys;
2. Zawadzki Bieg z Kartoflem – impreza sportowo rekreacyjna w dniu 18.08.2018
organizator – Sołtys;
3. Dożynki Sołeckie w Gardawicach 26.08.2018 organizator –Sołtys, Rada Sołecka;
4. Festyn Dożynkowy w Woszczycach organizator –Sołtys, Rada Sołecka;
5. Festyn Dożynkowy na Zawiści 08.09.2018 organizator –Sołtys, Rada Sołecka;
6. Dożynki w Zazdrości 01.09.2018 organizator –Sołtys, Rada Sołecka;
7. Piknik Miejski na Górce św. Wawrzyńca organizator – radni Centrum;
8. Dożynki i Spotkanie z Seniorami w Mościskach 25.08. i 29.09.2018 organizator Sołtys;
9. Spotkanie „Senior i Wnuk” w Jaśkowicach 18.10.2018 organizator – radni Jaśkowic;
10. Spotkanie integracyjne mieszkańców w Królówce 27.10.2018 organizator Sołtys;
11. Miejskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Szkole Podstawowej Nr 3 w OrzeszuZawadzie organizowany przez Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Orzeszu;
12. Konkurs „U nos na placu…” organizowany przez Szkołę Podstawową nr 2
w Orzeszu;
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13. Powiatowy Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza listopad 2018
organizator Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Orzeszu –
Gardawicach;
14. Zawody w Strzelectwie Myśliwskim o puchar Burmistrza Miasta Orzesze organizator
Koło Łowieckie Hubertus Orzesze;
15. VII Regionalny Festiwal Piosenki Śląskiej „Orzeszek” 10 kwiecień 2018 organizator
Zajazd Kasztelański – Dom Śląskiej Kultury w Orzeszu;
16. VI Miejski Przegląd Małych Form Teatralnych organizator Szkoła Podstawowa
nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu;
17. Turnieju Skata „O Puchar Burmistrza Miasta Orzesze”, maj 2018 organizator
p. Adam Żołneczko;
18. Spotkanie z mieszkańcami Orzesza – seniorzy 50 plus organizator Stowarzyszenie im.
Franciszka Stuska w Orzeszu Jaśkowicach maj 2018r.;
19. Cykl wydarzeń „Orzeskie Szkoły dla Niepodległej” listopad 2018 organizator Szkoła
Podstawowa nr 2 w Orzeszu;
20. Maratonu Zumby marzec 2018 Vita Fit Klub Fitness dla Kobiet w Orzeszu;
21. Miejski etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym kwiecień
2018 organizator Szkoła Podstawowa nr 4 im. Franciszka Stuska
w Orzeszu;
22. III Powiatowego Konkursu Matematycznego organizator Szkoła Podstawowa nr 8
im. Bolesława Chrobrego w Orzeszu-Mościskach;
23. II Rodzinnego Turnieju Gier Planszowych listopad 2018, organizator Szkoła
Podstawowa nr 3 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu Zawadzie;
24. IV Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Orzeszu Zazdrości, maj 2018 organizator
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Orzeszu-Zazdrości „Dorośli Dzieciom”;
25. Tydzień Ziemi kwiecień 2018 organizator Szkoła Podstawowa nr 6 w OrzeszuZawiści im. Alfreda Szklarskiego;
26. IV Powiatowego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS organizowanego z okazji Światowego
Dnia
AIDS
listopad
2018
organizator
Szkoła
Podstawowa
nr
7
im. Henryka Sienkiewicza w Orzeszu Gardawicach.

Udział w wydarzeniach poza terenem gminy
1. V Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Mikołowskiego maj 2018 organizator Sekcja
Skatowa MIFAMA Mikołów;
2. Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Orzesze drużynom z Orzesza biorącym
udział w Międzynarodowym Konkursie z Robotyki First Lego League
w Poznaniu, grudzień 2018, Laboratorium Robotyki SIMAVIC ANNA KURKA;
3. Cztery rajdów rowerowych organizowane w ciągu całego roku przez PTTK KOŁO
„RAMŻA” Czerwionka-Leszczyny;
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4. III
Powiatowego
Konkursu
dla
Szkół
Ponadpodstawowych
„Szkoła
z przymrużeniem
oka – Kabareton” organizator Poradnia PsychologicznoPedagogiczną w Mikołowie styczeń 2018;
5. XXIX Memoriałowego Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet im. Jana Olszówki w łaziskach
Górnych, marzec 2018 organizator
Komitet Organizacyjny XXIX Memoriału
w Piłce Ręcznej Kobiet im. Jana Olszówki;
6. Udział Przewodniczącego Rady Miejskiej w obchodach Dnia Ławnika w Łaziskach
Górnych czerwiec 2018;
7. Udział Burmistrza Miasta, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Komendanta Straży
Miejskiej w obchodach Święta Policji;
8. Udział w obchodach 45-lecia istnienia Koła Terenowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Orzeszu;
9. Udział w obchodach z okazji 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mikołowie.

Udzielone Honorowe Patronaty Burmistrza
1. Projekt pt. „RAZEM W BIZNESIE” marzec 2018r. realizowany przez firmę
ONAWBIZNESIE .PL Sabina Cieślar;
2. IX Turnieju Bocce 25 maja 2018 organizowany przez Dom Pomocy Społecznej
w Orzeszu;
3. Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Orzesze dla organizowanego w dniu
30 września 2018r. VII Orzeskiego Biegu Ulicznego przez Fundację Aktywni Tomasz
Mrowiec;
4. Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Orzesze dla organizowanych w dniu
14 kwietnia 2018r. IV Mistrzostw Orzesza w jeździe Indywidualnej Na Czas przez
Fundację Aktywni Tomasz Mrowiec;
5. Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Orzesze dla organizowanego przez Zespół
Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie IX Pikniku
Integracyjnego, marzec 2018;
6. Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Orzesze dla organizowanego w dniu
29 września 2018r. II Festiwalu Orzecha Stowarzyszenie „Orzeska Inicjatywa”;
7. Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Orzesze dla organizowanego w dniu
8 kwietnia 2018r. III Maratonu Rowerowego – Force Maraton MTB przez Fundację
Aktywni Tomasz Mrowiec;
8. Honorowy Patronatu Burmistrza Miasta Orzesze X Regionalnemu Konkursowi
Gwarowemu „Godomy po naszymu” organizowanemu w dniu 30 października 2018r.
organizator Zajazd Kasztelański – Dom Śląskiej Kultury w Orzeszu;
9. Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Orzesze III Językowej Grze Miejskiej
organizowanej w dniu 20 października 2018r. organizator Szkoła Podstawowa nr 3
w Orzeszu-Zawadzie.
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Działania wizerunkowe
Materiały promocyjne
1. Wydanie pocztówki Miasta Orzesze.
2. Zakup materiałów oznaczonych LOGO miasta , w tym m.in.: Plecak – worek sportowy
MARCHTENIK z nadrukiem z odblaskiem, zestaw notatnik i długopis, długopis
plastikowy z nadrukiem, piłka plażowa z nadrukiem, powerbank z nadrukiem, baner
promujący Miasto Orzesze, koszulka biała z nadrukiem, opaska odblaskowa, brelok
odblaskowy, układanki plastikowe z nadrukiem, ATENY z notatnikiem, głośnik
bezprzewodowy, teczka i torba promocyjna.

Pozostałe działania
1. Przekazywanie indywidualne, za pomocą lokalnych gazet i strony internetowej
życzeń okolicznościowych.
2. Promowanie poprzez wyeksponowanie w ramach planowanego do zrealizowania
w 2019r. projektu „Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa kulturowego
w Orzeszu – budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury społecznokulturalnej” znajdujących się w lasach na terenie Orzesza starych górniczych
kamieniach granicznych oraz pozyskanego z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
skrzyżowania torów kolejowych w Orzeszu przy ul. Powstańców, tzw. „krzyżówki”,
gdzie krzyżowały się linie kolejowe Orzesze – Żory oraz Orzesze Jaśkowice – Tychy.
3. Starania o przyjęcie do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
4. Działania związane z obchodami 100–lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
5. Udział Burmistrza w uroczystości okazji 25-lecia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
kwiecień 2018.
6. Spotkanie z Proboszczami Orzeskich parafii 8 maja 2018.
7. Przyznawanie okolicznościowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Orzesze”.
8. Obchody z okazji 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu, wydanie przez
MBP okolicznościowego folderu.
9. Konkurs "ZBIÓRKA MAKULATURY W GMINNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH NA
TERENIE MIASTA ORZESZE".
10. Miejskie Obchody Święta Flagi – maj 2018.
11. Udział w spotkaniu z okazji jubileuszu 5-lecia istnienia Uczniowskiego Klubu
Sportowego Karate Kyokushin Orzesze.
12. Udział w spotkaniu z okazji jubileuszu 15-lecia istnienia Stowarzyszenia DorośliDzieciom w Orzeszu.

Strona 77 z 80

13. Uroczyste zakończenie roku szkolnego w szkole Podstawowej nr 2 w Orzeszu
połączone z uroczystym oficjalnym odbiorem wyremontowanej ul. Staszica.
Uroczystość odbyła się z udziałem Poseł Izabeli Kloc, Ministra Inwestycji i Rozwoju,
Jerzego Kwiecińskiego oraz Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczora. Droga została
wyremontowana dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 280 tys. zł
z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, czerwiec 2018.
14. Udział w spotkaniu z jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława
Chrobrego w Orzeszu-Mościskach.
15. Przejazd przez Orzesze w dniu 06.08.2018r. 3. Etapu 75.Tour de Pologne.
16. Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Woszczyce – zakup
2 szt. tablic promocyjno – informacyjnych, Sołectwo Królówka – zakup 7 szt.
regionalnych strojów ludowych, rzutnik oraz ekran, 10 kpl. ław i stołów oraz wózek
na krzesła w komplecie z 28 krzesłami składanymi.
17. Promowanie miasta poprzez umieszczenie herbu Miasta Orzesze na plakatach
i zaproszeniach oraz poprzez promocję ustną podczas trwania imprezy z okazji
obchodów Święta Wojska Polskiego w Parku Miejskim w Tychach organizowanego w
dniu 22 sierpnia 2018, organizator Miejskim Centrum Kultury w Tychach.
18. Odegranie Hejnału Miasta Orzesze w dniu 15 sierpnia 2018 roku podczas XXV
Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów Miast w Lublinie, na Rynku Starego Miasta,
przed Trybunałem Koronnym.

Realizacja kontaktów z zagranicą
9 listopada 1994r. podpisana została umowa partnerska między niemieckim powiatem
Neuss i pięć polskimi gminami: Łaziskami Górnymi, Mikołowem, Ornontowicami,
Orzeszem i Wyrami, które w przyszłości utworzyły wspólnie Powiat Mikołowski.
Kontynuując partnerstwo zawarte w 1994 roku było podpisanie 26 maja 2001 roku
umowy partnerskiej pomiędzy Reńskim Powiatem Neuss i Powiatem Mikołowskim.
W maju 2018r. Burmistrz Miasta Mirosław Blaski uczestniczył w wyjeździe Komitetu
Partnerskiego Powiatu Mikołowskiego do Powiatu Rhein-Kreis Neuss, połączonym
z projektem „sadzenia drzew przyjaźni” oraz udziałem w przedsięwzięciu „Najazd
na Zons,” a także spotkaniu obu Komitetów Partnerskich celem omówienia przyszłych
projektów i zebrania pomysłów dot. Jubileuszu 25-lecia partnerstwa obu powiatów.
Ponadto na sesji Rady Miejskiej Orzesze w dniu 13.12.2018r. Rada Miejska zajęła
pozytywne stanowisko w sprawie nawiązania przez Miasto Orzesze współpracy
z niemieckim Miastem Dormagen.
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Podsumowanie
Rok 2018 w naszym mieście był rokiem wielkich inwestycji, przede wszystkim
tych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. To efekt aktywności
i skuteczności miasta w aplikowaniu o pieniądze z Unii Europejskiej i źródeł krajowych –
11 projektów w realizacji dot. m.in. utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych,
remontów i doposażenia pracowni matematycznych, przyrodniczych, dodatkowych zajęć
rozwijających uzdolnienia dla uczniów orzeskich szkół, stworzenie Punktu Aktywizacji
Społeczno – Zawodowej i Przystani dla Młodych. Rozwój infrastruktury, bardziej niż
przytoczone w Raporcie liczby i nakłady finansowe, obrazują zmiany naocznie
obserwowane przez mieszkańców, obecne w miejskiej przestrzeni niemal
na każdym kroku. Wyremontowano rekordową liczbę dróg gminnych, powstały nowe
boiska, place zabaw, zmodernizowano cmentarz komunalny, wybudowano żłobek
miejski, dom komunalny oraz Klub Seniora, a w planach jest rozbudowa Szkoły
Podstawowej nr 4 w Orzeszu – Jaśkowicach. Systematycznie wprowadzamy innowacyjne
rozwiązania i tworzymy miejsca, jakich dotychczas nie było. Najlepszym tego przykładem
jest utworzenie Klubu Seniora w Jaśkowicach oraz stworzenie Orzeskiego Centrum
Możliwości.
Poprawie jakości powietrza służy realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
dla Miasta Orzesze poprzez dofinansowanie do wymiany kotłów oraz odnawialnych
źródeł energii.
W propagowanie aktywności i zdrowego stylu życia wpisują się inwestycje
w różnego rodzaju infrastrukturę sportową. W 2018r. powstały dwa place zabaw, w tym
jeden z siłownią dla dorosłych, zmodernizowano i wprowadzono nowe funkcje
w ramach istniejących boisk przyszkolnych.
Niezmiennie od lat, w ramach konkursów ofert dla organizacji pozarządowych,
przekazujemy klubom, fundacjom, stowarzyszeniom środki na organizację wydarzeń
sportowych, kulturalnych, na zadania z zakresu zdrowia i pomocy społecznej.
Współpracujemy ze społecznikami, organizacjami non-profit, jak również innymi
samorządami oraz Lokalną Grupą Działania „Ziemia Pszczyńska”.
Wspieramy policję, straż pożarną, w naszym Mieście działa 6 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa
mieszkańców.
Dużą wagę przywiązujemy do edukacji i działań prospołecznych,
czego przykładami są m.in. projekt „Akademia Umiejętności” (dodatkowe zajęcia
dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli, wyposażenie dla szkół) i realizowane
za pozyskane w 2018 roku środki szkolenia komputerowe (projekt – „e-Mocni: cyfrowe
umiejętności, realne korzyści”).
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Zrealizowaliśmy kolejne projekty w ramach Funduszu Sołeckiego (m.in. remonty
dróg, modernizacja boiska przy SP8), co stanowi zachętę dla mieszkańców do włączania
się w życie miasta i tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.
Poza dużymi inwestycjami systematycznie prowadzimy remonty nawierzchni
i chodników, budowy oświetlenia. Szereg zadań z tego zakresu zrealizowany został
w ubiegłym roku. Dodatkowo przymierzamy się do montażu efektywnego energetycznie
oświetlenia ulicznego – oprawy i źródła światła typu LED.
Podejmowaliśmy przedsięwzięcia związane z profilaktyką, edukacją, ekologią,
zorganizowaliśmy szereg różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić mieszkańcom
szeroką ofertę kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców. Niebagatelną
rolę odgrywają tutaj działalność Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki
Publicznej, obchodzącej w 2018r. 70–lecie istnienia. Prócz cyklicznych obchodów
Orzeskiego Powitania Lata czy Dnia Dziecka odbywały się mniejsze przedsięwzięcia, jak,
spotkania autorskie, wystawy tematyczne w Galeriach w MOK oraz Bibliotece, terenowe
gry miejskie, podchody literackie czy spacery historyczne.
Podobnie z wydarzeniami sportowymi, które stanowiły przedsięwzięcia
dla bardzo szerokiego grona osób, ale też węższych grup. Warto tutaj wspomnieć
chociażby o Orzeskim Biegu Ulicznym oraz Zimowym Biegu, które na stałe wpisały się
w kalendarz imprez sportowych w Orzeszu.
W 2018 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są w
trakcie realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. Działamy w sposób
przemyślany, strategiczny, skupiając się na czerpaniu środków ze źródeł zewnętrznych,
co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. Rok 2018 należy postrzegać
jako rezultat wcześniejszych naszych działań oraz punkt wyjścia do kolejnych
przedsięwzięć.
Wśród priorytetów są projekty twarde, dot. inwestycji w orzeską infrastrukturę
jak również miękkie – społeczne. Działaniom towarzyszy kontekst obywatelski, wagę
przywiązujemy do edukowania, oferty kulturalnej i wszelkich innych wskazanych
w Strategii Rozwoju aspektów, warunkujących harmonijny rozwój miasta. Miasta
wygodnego, funkcjonalnego, atrakcyjnego do zamieszkania – „Zielonego Serca Śląska”,
miasta przyjaznego mieszkańcom i docenianego w Polsce i poza jej granicami.
To był dobry rok dla Orzesza! Kierunek, który obraliśmy, będziemy w kolejnych
latach wytrwale i racjonalnie kontynuować.
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