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RAPORT O STANIE GMINY KNURÓW ZA 2021 ROK

Raport o stanie Gminy Knurów obejmuje zbiór informacji opracowanych na podstawie danych za
okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Dane sporządzone zostały przez wydziały
i komórki organizacyjne Urzędu Miasta Knurów, jednostki organizacyjne Gminy Knurów tj. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Edukacji, Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej
i Administracji, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez samorządową instytucję kultury Centrum Kultury w Knurowie.

Opracowanie:
Naczelnik Wydziału ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji,
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Knurów
- Krzysztof Stryczek

Nadzór i koordynacja prac: Sekretarz Miasta Piotr Dudło

materiały ikonograficzne:
źródła własne, MCE w Knurowie

Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów
tel. (+48) 32 339 22 66, fax. (+48) 32 235 15 21
e-mail: um@knurow.pl
www.knurow.pl
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I Wstęp
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713 z póżn.zm)
w art. 28 aa nakłada na Prezydenta Miasta obowiązek przedstawienia w terminie do 31 maja
każdego roku Raportu o stanie gminy, który rozpatrywany jest przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego, w przypadku Knurowa – przez Radę Miasta Knurów, podczas sesji, na
której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium.
Raport

obejmuje

podsumowanie

działalności

Prezydenta

Miasta

w

roku

poprzednim.

W szczególności, dotyczy działalności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, udziału
rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Miasta rozpatruje Raport o stanie gminy podczas sesji
absolutoryjnej, przy czym Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym
Raportem przeprowadza się debatę. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada
Miasta przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania.
Należy podkreślić odrębność uregulowań prawnych względem zagadnień dotyczących Raportu
o stanie miasta, a absolutorium. Absolutorium to wynik oceny wykonania budżetu, a wotum
zaufania – to wynik oceny stanu gminy.
Ustawa o samorządzie gminnym w swoich uregulowaniach nie określa formy w jakiej Raport
powinien zostać opracowany. Tym samym zakłada dowolność co do układu treści z zastrzeżeniem
postanowień wynikających z art. 28 aa ustawy. Wobec powyższego, przedstawiony Raport
o stanie Gminy Knurów za rok 2021, analogicznie jak miało to miejsce w przypadku Raportu za rok
2020, został opracowany w oparciu o informacje dotyczące realizacji zadań gminy wskazanych
w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W informacjach dotyczących
poszczególnych zadań gminy, zostały ujęte zagadnienia odnoszące się do realizacji polityk,
programów, strategii. W kolejnych częściach Raportu przedstawiona została informacja
o inicjatywie uchwałodawczej Prezydenta Miasta w roku 2021, informacja o stanie wykonania
uchwał, polityce kadrowej oraz o wydawanych decyzjach administracyjnych.
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II Stan finansowy gminy
Podstawowymi czynnikami wpływającymi na kondycję finansów publicznych jest: wysokość
osiąganych dochodów budżetowych oraz prowadzenie polityki finansowej służącej racjonalizacji
wydatków, która odbywa się w oparciu o budżet gminy oraz wieloletnią prognozę finansową. Oba
te dokumenty przyjmowane są przez organ stanowiący gminy corocznie w formie uchwały.
W Knurowie, Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Budżet Miasta na rok 2021 przyjęte zostały
przez Radę Miasta Knurów na sesji w dniu 16 grudnia 2020 r. odpowiednio Uchwałami
Nr XXXIII/426/2020 oraz Nr XXXIII/425/2020.
Analizując źródła dochodów oraz strukturę wydatków, w tym szczegółowy katalog zadań
inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych Gminy Knurów ujętych w w/w dokumentach
należy uznać, że sytuacja finansowa miasta pomimo trudności związanych z zamrożeniem
gospodarki spowodowanej obostrzeniami Covid-19, pozostała na koniec 2021 roku stabilna.
Czynnikami sprzyjającymi stabilizacji było prowadzenie racjonalnej i odpowiedzialnej polityki
finansowej związanej z wydatkowaniem środków publicznych.
1. Dochody gminy
Na koniec roku 2021 osiągnięte dochody kształtowały się na poziomie 228 177 343,20 zł i były
wyższe od dochodów za analogiczny okres roku 2020 o 20 741,37 zł. Najwyższy udział
w dochodach miały takie składniki jak: podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych,
subwencja oświatowa, świadczenia rodzinne i program rządowy "Rodzina 500+" oraz opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warto zaznaczyć, że w 2021 roku w związku
z wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu Gmina otrzymała tytułem „zaliczki” na 2022 rok kwotę
7 716 830,00 zł jako rekompensatę zmniejszenia dochodów z tytułu podatku PIT w 2022 roku.
Ponadto Jastrzębska Spółka Węglowa S. A. wpłaciła kwotę 5 994 949,00 zł z tytułu wydania przez
Organ Podatkowy decyzji podatkowej dotyczącej podatku od nieruchomości za 2016 rok, która nie
była planowania. W 2021 roku Gmina otrzymała także dodatkowo kwotę 559 235,00 zł. z tytułu
uzupełnienia subwencji ogólnej.
Biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki finansowe w roku 2021 przy uwzględnieniu nadzwyczajnej
sytuacji pandemicznej, należy podkreślić zrównoważony charakter prowadzonej przez gminę
gospodarki budżetowej, wyrażającej się dodatnim wskaźnikiem samofinansowania, skutkującym
wysokim bezpieczeństwem finansów publicznych.
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Udział procentowy najistotniejszych źródeł finansowania w budżecie miasta kształtował się
następująco: podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych 20,60 %, subwencja oświatowa
11,68 %, świadczenia rodzinne i 500+ 21,58 %, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4,29 %, pozostałe dochody 41,85 %.

22%
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podatek dochodowy od
osób fizycznych
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Ilustracja 1: Udział procentowy poszczególnych źródeł finansowania budżetu miasta
Poniżej zaprezentowano wskaźniki Budżetu Miasta za 2021 rok w zakresie dochodowym:
Lp

WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE
1

2

3

4

5

Udział
dochodów
bieżących
w dochodach
ogółem

dochody ogółem
dochody bieżące
(dochody niebędące dochodami
majątkowymi)

94,11%

90,44%

82,30%

90,72%

Udział dochodów
własnych w
dochodach
ogółem

dochody ogółem
dochody własne

65,20%

60,69%

75,00%

60,85%

Udział nadwyżki
operacyjnej w
dochodach
ogółem

nadwyżka operacyjna
dochody ogółem

26,12%

17,15%

4,80%

16,62%

Udział nadwyżki
operacyjnej i
dochodów ze
nadwyżka operacyjna + dochody ze
sprzedaży
sprzedaży majątku
28,01%
majątku w
dochody ogółem
dochodach
ogółem

18,10%

6,54%

19,45%

1,05%

1,17%

2,01%

Wskaźnik

nadwyżka operacyjna + dochody
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1,40%

samofinansowan
ia

majątkowe
wydatki majątkowe

WSKAŹNIKI NA 1 MIESZKAŃCA
6

Transfery bieżące
na 1-go
mieszkańca

Transfery bieżące
(subwencje i dotacje bieżące)
liczbę mieszkańców gminy

1.638,00 1.950,94 2.285,15 2.534,26
zł
zł
zł
zł

7

Nadwyżka
operacyjna na 1
mieszkańca

Nadwyżka operacyjna
liczba mieszkańców gminy

1 361,95
1.075,82
932,65 zł 277,93 zł
zł
zł

Tabela 1: Szczegółowe wskaźniki budżetowe w zakresie struktury dochodów
2. Zewnętrzne źródła finansowania
Na realizację zadań własnych, zarówno w obszarze infrastrukturalnym jak i społecznym, Gmina
Knurów pozyskiwała środki zewnętrzne przede wszystkim z następujących źródeł:
•
•
•
•
•
•
•
•

fundusze unijne
środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
środki z Funduszu Solidarnościowego
środki z Funduszu Pracy
budżet państwa
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
środki z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

a) środki unijne
Z uwagi na zakończenie unijnej perspektywy finansowej przypadającej na lata 2014-2020 oraz
trwającymi pracami nad wdrożeniem w Polsce mechanizmów finansowych nowego okresu
programowania, w roku 2021 zawarto 1 umowę o dofinansowanie projektu, który znajdował się
dotąd na liście rezerwowej projektów przeznaczonych do dofinansowania środkami Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w wyniku przeprowadzonego w 2018 roku naboru wniosków
przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2024-2020.
Lp

1

Nazwa projektu

Słoneczna Gmina Knurów-

Wartość
dofinansowania w zł

wsparcie mieszkańców

w budowie

1 878 259,04 zł

razem

1 878 259,04ł

indywidualnych systemów fotowoltaicznych

Tabela 2: Wykaz projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie
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Ponadto, w wyniku podpisania w roku 2020 nowych umów o dofinansowanie oraz realizacji już
rozpoczętych projektów, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy
Knurów wdrażanych było 5 zadań z udziałem środków unijnych. W wyniku złożonych wniosków
o płatność pośrednią z tytułu poniesionych i rozliczonych wydatków, Gmina Knurów otrzymała
następujące środki finansowe:
Lp

Nazwa projektu

Kwota transzy
dofinansowania w zł

1

Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole

429 792,55

2

Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych

252 512,05

3

Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów
przesiadkowych Etap II

517 877,98

4

Modernizacja Infrastruktury społecznej III Kolonii

193 833,33

5

Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją
źródeł niskiej emisji Etap II

2 827 088,81

razem

4 221 104,72

Tabela 3: Wykaz otrzymanych transz dofinansowania w podziale na projekty

b) Metropolitalny Fundusz Solidarności
W ramach dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Program
„Metropolitalny Fundusz Solidarności”, w roku 2021 dofinansowanie uzyskało 6 przedsięwzięć
Gminy Knurów. Są to następujące inwestycje:

Lp

Nazwa projektu

Wartość
dofinansowania w zł

1

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Knurów

382 549,90

2

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Knurów Etap III

156 164,00

3

Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie

333 333,00

4

Modernizacja Kotłowni w MSP-1 w Knurowie

196 066,46

5

Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji dot.
MZGLIA

173 692,00

6

Ograniczenie niskiej emisji w budynku MSP 4 w Knurowie

200 896,00
razem

Tabela 4: Wykaz dofinansowania Funduszu Solidarności w podziale na projekty
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1 442 701,36

c) inne środki zewnętrzne w formie dotacji krajowych i regionalnych
W 2021 roku Gmina Knurów pozyskała środki finansowe z krajowych źródeł, przede wszystkim
z budżetu państwa, w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Pracy. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:
Lp

Nazwa projektu

Źródło
dofinansowania

Wnioskowana kwota
dofinansowania w zł

1

Laboratoria przyszłości

Środki Funduszu
Przeciwdziałania
COVID – 19 Śląski
Urząd Wojewódzki

903 900,00

2

Bank
Budowa
dwóch
budynków
mieszkalnych
Gospodarstwa
wielorodzinnych ul. Dworcowa w Knurowie
Krajowego dotyczy
MTBS

1 708 131,14

3

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (budowa
Nowoczesnego Domu Kultury w KnurowieCentrum Kultury Hard Club)

Środki Funduszu
Przeciwdziałania
COVID – 19
Ministerstwo
Finansów

1 850 000,00

4

Objęcie przez Gminie Knurów udziałów w nowo
utworzonej SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.

Rządowy Fundusz
Rozwoju
Mieszkalnictwa

3 000 000,00

5

Środki Funduszu
Organizacja punktu szczepień i transport do Przeciwdziałania
punktu szczepień
COVID – 19 Śląski
Urząd Wojewódzki

11 076,00

6

Program czyste powietrze

WFOŚiGW

10 425,00

7

Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie

Fundusz Dróg
Samorządowych

100 000,00

8

Budowa nowego przejścia dla pieszych w rejonie
ulic Aleja Piastów i Hugo Kołłątaja

Fundusz Dróg
Samorządowych

86 592,00

9

Budowa nowego przejścia dla pieszych w rejonie
ulic Aleja Piastów i Jana Kilińskiego

Fundusz Dróg
Samorządowych

86 592,00

10

Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr
2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od
wiaduktu kolejowego do przepustu na cieku
Knurówka po stronie numerów nieparzystych

Starostwo
Powiatowe w
Gliwicach

51 683,46

Prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy
Pozaszkolnej

Starostwo
Powiatowe w

11
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188 500,00

Gliwicach
Ministerstwo
Edukacji i Nauki

12

Poznaj Polskę

13

Dofinansowanie opieki na dziećmi w wieku do lat
3 „Maluch+” 2021

Budżet Państwa

14

Aktywna tablica

Budżet Państwa
Budżet Państwa

15

Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” –
Moduł II w ramach programu wieloletniego na lata
2021-2025 (edycja 2021)

16

Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa zakup nowości wydawniczych do bibliotek

17

Modernizacja systemu sprzedaży biletów online
oraz strony internetowej Kina

Polski Instytut
Sztuki Filmowej

Dotacja celowa Akademia Danego Słowa

19

Dotacja celowa -Modernizacja p. poż.
pomieszczeń zespołów muzyczny

195 840,00
35 000,00

106 800,00

Budżet państwaMinisterstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego

18

65 001,87

Budżet państwaMinisterstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
Gmina Knurów

7 500,00

9 000.00

63 000,00

50 000.00

Budżet państwa20

Dotacja celowa- Konwersja Cyfrowa

21

Dokumentacja projektowa, koszty aktu
notarialnego – Nowoczesny Dom Kultury w
Knurowie

22

Asystent Rodziny – edycja 2021

Ministerstwo
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego
Gmina Knurów

128 500.29

Fundusz Pracy
razem

Tabela 5: Wykaz dotacji ze źródeł krajowych w podziale na zadania
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119 300.00

11

4.000,00

8 780 841,76

d) środki zewnętrzne na Programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu
Solidarnościowego
W 2021 roku Gmina Knurów pozyskała środki finansowe na realizację następujących programów :
Lp

Nazwa projektu

Źródło
Wnioskowana kwota
dofinansowania dofinansowania w zł

1

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja
Fundusz
2021
Solidarnościowy

225.424,25

2

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 – Pobyt
Fundusz
dzienny i nocny
Solidarnościowy

83.312,46

razem

308 736,71

Tabela 6: Wykaz dotacji ze źródeł krajowych - Programy Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej z Funduszu Solidarnościowego

3. Wydatki gminy
W zakresie wydatków, Gmina Knurów finansuje realizację zadań zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym. W strukturze wydatków Gminy Knurów za rok 2021, które wyniosły 198 482 648,37 zł
(spadek w stosunku do roku 2020 o 2 312 907,77 zł) najwięcej środków w budżecie gminy wydano
na zadania oświatowo-wychowawcze. Od 2016 roku ogromną część wydatków stanowi realizacja
programu rządowego „Rodzina 500+”. Kolejne znaczące wydatki budżetu zajmują świadczenia
społeczne, gospodarka komunalna i gospodarka mieszkaniowa.
Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2021 r. było mniejsze niż w roku 2020 i wynosiło 100 944,00 zł
(w roku 2020 odpowiednio: 183 485,69 zł) i było to zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek
z WFOŚiGW na projekty modernizacyjne w placówkach oświatowych.

Gmina w 2021 roku osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie 29 694 694,83 zł ( w roku
2020 wynik ten wyniósł + 6 640 412,75 zł).

Lp

WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

25,18%

25,74%

19,93%

14,81%

WYBRANE WSKAŹNIKI BUDŻETOWE
1

Udział
wydatków
majątkowych
w wydatkach
ogółem

wydatki majątkowe
wydatki ogółem
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2

Obciążenie
dochodów
bieżących
wydatkami
bieżącymi i
obsługą
zadłużenia

3

Udział
zobowiązań
wymagalnych w
zobowiązaniach
ogółem

Wydatki bieżące + spłata rat
kapitałowych od zaciągniętych
kredytów i pożyczek+odsetki od
zaciągniętych kredytów i pożyczek/
dochody bieżące

72,55 %

81,33%

94,47%

81,73%

Zobowiązania wymagalne
zobowiązania wg tyt. dłużnych

0,00 %

18,52%

21,54%

21,54%

41,36 zł

34,86 zł

6,53 zł

6,63 zł

WYBRANY WSKAŹNIK NA 1 MIESZKAŃCA
4

Zobowiązania
na 1
mieszkańca

Zobowiązania wg tyt. dłużnych
liczba mieszkańców gminy

Tabela 7: Wskaźnik stanu finansów w obszarze wydatków

4. Najważniejsze wydatki inwestycyjne
Inwestycje podejmowane przez samorząd terytorialny są podstawowym czynnikiem rozbudowy
lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej, a w konsekwencji powiększenia majątku gminy.
Z tych właśnie względów wielkość inwestycji, powiązana z poziomem osiąganych dochodów,
określa

wskaźnik rozwoju i kondycji finansowej gminy. Wydatki ponoszone na zadania

inwestycyjne generują także

korzyści społeczne i użytkowe z uwagi na fakt, iż zaspokajają

potrzeby społeczności lokalnej oraz podmiotów gospodarczych i instytucji zlokalizowanych na
terenie gminy.
W 2021 roku wydatki majątkowe w budżecie ogółem wyniosły 29 396 980,70 zł tj. 14,81 % budżetu
ogółem (w roku 2020 odpowiednio: 40 025 579,39 zł i 19,93 %). Inwestycje prowadzone w roku
2021 przez Gminę Knurów dotyczyły następujących obszarów infrastrukturalnych:
•

modernizacja sieci,dróg i oświetlenia ulicznego

•

modernizacja infrastruktury transportu publicznego

•

termomodernizacja zasobów mieszkaniowych wraz z ograniczeniem niskiej emisji

•

modernizacja placówek oświatowych

•

infrastruktura komunalna- teren cmentarzy

•

budowa placów zabaw i miejsc do wypoczynku

•

modernizacja infrastruktury na cele społeczne
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a) modernizacja sieci dróg oraz oświetlenia ulicznego
Nazwa inwestycji

Nakłady inwestycyjne w
zł poniesione w 2021 r.

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 22982 S – ulica
Szpitalna

949 736,84 zł

Przebudowa ul.Aleja Lipowa- I etap

1 158 767,53 zł

Budowa ulic bocznych ulicy Jęczmiennej

1 318 494,12 zł

Budowa drogi pożarowej do MSP 7

596 929,84 zł

Przebudowa ul. 26-Stycznia – I etap

750 133,44 zł

Przebudowa ul.Lotników II

777 226,16 zł

Przebudowa oświetlenia ulic Targowa, Wilsona, w rej. os. Farskie Pola

524 696,00 zł

razem

6 075 346,93

Tabela 8: Wykaz najważniejszych inwestycji drogowych i oświetleniowych
b) rozbudowa infrastruktury transportu publicznego
Nazwa inwestycji

Nakłady inwestycyjne w
zł poniesione w 2021 r.

Przebudowa węzłowej infrastruktury pasażerskiej w postaci:budowy
centrum przesiadkowego Szpitalna (FOCH)
W ramach zadania realizowano roboty wykończeniowe oraz ostatnie
płatności z tyt. realizacji zadania, które polegało na wybudowania nowego
placu manewrowego wraz z zadaszonymi wiatami oraz modernizacją
obiektu poczekalni pasażerskiej. Projekt realizowany przy wsparciu
finansowym środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014-2020

411 374,72 zł

razem

411 374,72 zł

Tabela 9: Wykaz najważniejszych inwestycji w infrastrukturę transportu publicznego
c) termomodernizacja zasobów mieszkaniowych wraz z ograniczeniem niskiej emisji
Nazwa inwestycji

Nakłady inwestycyjne w
zł poniesione w 2021 r.
6 347 774,59

Termomodernizacja budynków mieszkalnych III Kolonii wraz z likwidacją niskiej emisji.
Jedna z najważniejszych inwestycji wieloletnich, objęta Lokalnym Programem Rewitalizacji. W 2021 roku zakończono realizację zadania
obejmującego 13 budynków mieszkalnych. W ostatnich 4 budynkach
przy ul. Dworcowej 21, Dworcowej 19, Dworcowej 17 i Mickiewicza 8
wykonanie całości prac związanych z termomodernizacją zostało zakończone w 2021r.
Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Antoniego Słoniny
11 w Knurowie – III Etap
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1 211 348,36

Zakończenie zadania termomodernizacji budynku przy ul. Antoniego
Słoniny 11 realizowanego w trzech etapach od 2018 r. Rozliczenie zadania nastąpiło w ramach umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
razem

7 559 122,95

Tabela 10: Wykaz najważniejszych inwestycji w zakresie termomodernizacji zasobów
mieszkaniowych wraz z ograniczeniem niskiej emisji
d) modernizacja placówek oświatowych
Nazwa inwestycji

Nakłady inwestycyjne w
zł poniesione w 2021 r.

Modernizacja kotłowni w MSP1

201 408,72 zł

Szkoła bez barier – przebudowa MSP nr 4 wraz z adaptacją placu
szkolnego

1 728 463,47 zł

Budowa windy zewnętrznej oraz podjazdów w MSP9 (dokumentacja)

32 595,00 zł

Laboratoria przyszłości

563 400,00 zł

Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola – IV etap

1 529 106,43 zł

razem

4 054 973,62 zł

Tabela 11: Wykaz najważniejszych inwestycji w zakresie modernizacji placówek oświatowych
e) budowa placów zabaw i miejsc do wypoczynku
Nazwa inwestycji

Nakłady
inwestycyjne w zł
poniesione w 2021 r.

Modernizacja urządzeń rekreacyjnych w rejonie parku NOT
Szczygłowicach, placu zabaw przy ul. Ułanów oraz ul.Zwycięstwa

w

84 103,56 zł

razem

84 103,56 zł

Tabela 12: Wykaz najważniejszych inwestycji w zakresie placów zabaw i miejsc do wypoczynku

f) infrastruktura komunalna – teren cmentarzy
Nazwa inwestycji

Nakłady
inwestycyjne w zł
poniesione w 2021 r.

Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Rakoniewskiego

1 985 023,36 zł
razem

1 985 023,36 zł

Tabela 13: Wykaz najważniejszych inwestycji w zakresie infrastruktury komunalnej (cmentarze)
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g) modernizacja infrastruktury na cele społeczne
Nazwa inwestycji

Nakłady
inwestycyjne w zł
poniesione w 2021 r.

Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Wsparcia – inwestycja
realizowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Modernizacja kotłowni – zmiana systemu ogrzewania MOPS

186.788,59 zł
78.986,84 zł

razem

265.775,43 zł

Tabela 14: Wykaz inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej MOPS Knurów
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III Budżet obywatelski
Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem,
w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie
kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:
•

mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane
pod kątem możliwości realizacji;

•

propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne
i bezpośrednie głosowanie;

Budżet Obywatelski, jako określona forma konsultacji społecznych, wprowadzony został w Gminie
Knurów w 2015 roku na podstawie Uchwały Nr. XV/181/15 Rady Miasta Knurów z dnia 25
listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Knurowa
dotyczących budżetu Miasta Knurów (z późn. zm.). Na podstawie ww. Uchwały w latach 20162018 przeprowadzono łącznie 3 edycje, w ramach których mieszkańcy zgłaszali i wybierali
projekty, realizowane następnie przez Gminę Knurów.
Dnia 19 lutego 2020 r. Rada Miasta Knurów podjęła nową Uchwałę nr XII/260/2020 w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Budżetem
Obywatelskim Miasta Knurów. Nowo obowiązujące zasady miały od kwietnia 2020 roku uruchomić
kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego w gminie. Jednak w związku z obowiązującym na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego
i związanymi z nim ograniczeniami dotyczącymi przemieszczania się i kontaktów między ludźmi,
przeprowadzenie konsultacji społecznych związanych z Budżetem Obywatelskim Miasta Knurów
zostało zawieszone, w związku z czym w 2021 roku nie były realizowane projekty obywatelskie.
W 2021 roku uruchomiono kolejną, czwartą edycję Budżetu Obywatelskiego. Na realizację
projektów w 2022 roku gmina przeznaczyła łączną kwotę 1 004 000,00 zł., która została
rozdzielona na dwie kategorie projektów: „twarde” - 803 200,00 zł i „miękkie” - 200 800,00 zł.
W sumie mieszkańcy złożyli 14 wniosków z czego 10 projektów dotyczyło zadań z kategorii
„twardych” i 4 projekty z kategorii zadań „miękkich”. Po weryfikacji projektów przez Zespół ds.
budżetu obywatelskiego do głosowania dopuszczono 4 projekty „twarde” i 4 projekty „miękkie”.
Głosowanie odbywało się za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej oraz w formie
papierowych kart do głosowania. Każdy głosujący miał możliwość oddania jednego głosu na
projekt z kategorii zadań „twardych” i jednego głosu na projekt z kategorii zadań „miękkich”.
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W głosowaniu wzięło udział 842 mieszkańców miasta.
Decyzją mieszkańców do realizacji w 2022 roku wybrane zostały następujące projekty:

Lp Nazwa projektu Koszt realizacji
projektu

Zakres realizowanego projektu
TWARDE

1

Modernizacja
parku NOT w
Szczygłowicach

757 000,00 zł

Projekt przewiduje modernizację parku m.in. budowę
nowego chodnika, postawienie latarni parkowych,
ławek, koszy na śmieci, stołu do gry w szachy oraz
leżaków obrotowych. Dodatkowo przewiduje się
oświetlenie drzewa dębu (najstarszego drzewa w
mieście).

2

Skwer dla
aktywnych

30 000,00 zł

Projekt przewiduje postawienie dwóch zewnętrznych
stołów do gry w ping ponga oraz do gry w szachy.
MIĘKKIE

3

4

„ART FEST” –
Festiwal sztuk w
Knurowie

Wiosna i jesień
z festynem i
koszykówką w
Szczygłowicach

150 000,00 zł

Celem projektu jest zaprezentowanie dorobku
artystycznego wszystkich możliwych grup i osób,
mieszkańców Knurowa działających w obszarze
kultury. Kilkudniowy Festiwal Sztuk obejmowałby:
Dzień Tańca, Dzień Rockowy, Dzień Piosenki i Muzyki
Rozrywkowej oraz Dzień Sztuk Wizualnych.

50 000,00 zł

Celem projektu jest zorganizowanie festynów w Parku
NOT w Szczygłowicach, na których wystąpią lokalni
artyści, zespoły muzyczne i taneczne. Przewidziane
są atrakcje dla dzieci oraz gastronomia. Ponadto w
ramach projektu przy ZSP nr 2 odbędą się turnieje
koszykówki z licznymi konkursami. Turnieje
rozgrywane będą przy oprawie muzycznej.

Tabela 15: Zestawienie projektów Budżetu Obywatelskiego realizowanych w 2022r.
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IV Realizacja polityk gminnych, strategii i programów
rozwojowych
1. Strategia Rozwoju Gminy Knurów z perspektywą do 2030r.
Strategia rozwoju określa podstawy dla podejmowania kluczowych decyzji, tworzenia kolejnych
opracowań szczegółowych i kreowania projektów o zasadniczym wpływie na rozwój lokalny.
Strategia rozwoju jest nadrzędnym dokumentem programującym rozwój gminy w długofalowej
perspektywie czasowej.
Do 2020 roku w Gminie Knurów obowiązywała "Strategia rozwoju gminy Knurów do 2020 roku" .
W roku 2021, zgodnie z ustalonym procesem monitoringu zostało sporządzone przez Zespół do
spraw wdrażania strategii, sprawozdanie z realizacji projektów ujętych w strategii za rok 2020.
W 2020 roku została zawarta umowa z Wykonawcą na sporządzenie " Strategii Rozwoju Gminy
Knurów do 2030 roku" . W dniu 13 listopada 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 lipca 2020 r.
o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2021 poz.1051), która w znaczący sposób zmieniła procedurę sporządzania strategii, co miało
bezpośrednie przełożenie na termin uchwalenia przedmiotowego dokumentu
W 2021 roku przeprowadzono procedurę związaną ze sporządzeniem tego dokumentu w oparciu
o obowiązujące przepisy, w tym przeprowadzono konsultacje społeczne projektu "Strategii
Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku" oraz wystąpiono
związków

o opinię do gmin ościennych i ich

oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie i do Zarządu Województwa Śląskiego.
Prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku” zakończono w grudniu 2021 roku.
Dokument ten stanowi kontynuację strategii z 2016 roku oraz kolejnego dokumentu tj. „Strategii
rozwoju Gminy Knurów do roku 2020”.
Kontynuując politykę rozwoju miasta, biorąc pod uwagę oczekiwania i aspiracje mieszkańców oraz
ramy krajowej i regionalnej polityki rozwoju, określono kluczowe obszary interwencji publicznej
w Mieście w perspektywie do roku 2030, do których zaliczono:
•

środowisko,

•

gospodarka,

•

usługi dla mieszkańców,

•

infrastruktura,

•

przestrzeń.

Ww. obszary w pełni wpisują się w dotychczasową wizję:
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„ Knurów miastem przyjaznym i otwartym stwarzającym korzystne warunki rozwoju, pracy
i komfortowego zamieszkania, którego oferta usług publicznych i położenie stwarza możliwość
realizacji celów życiowych mieszkańców oraz planów inwestycyjnych przedsiębiorców.”

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Prezydent Miasta realizuje zadania gminy wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, gdzie zapisano iż :
„Art. 3. 1. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (...) należy do zadań
własnych gminy. (…)" również poprzez objęcie terenu miasta ww. „studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.
Teren Knurowa od 2010 roku został objęty "studium", które określa politykę przestrzenną gminy,
w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. W 2018 roku Rada Miasta przyjęła
ujednolicony tekst Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Knurów Uchwałą Nr LV/729/2018 z dnia 17 października 2018 r.
W 2021 roku została zakończona „Analiza aktualności Studium Gminy Knurów” , która wskazała
możliwe do podjęcia działania na kilku polach rozwoju przestrzennego miasta. W dniu 21 kwietnia
2021 r. Rada Miasta Knurów podjęła uchwałę nr XXXVIII/468/2021 w sprawie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów (zwanego dalej
„studium”).
Ww. uchwała objęła swoimi granicami obszar całej Gminy Knurów. W dokumencie będącym, na
dzień dzisiejszy w opracowaniu, przewiduje się wprowadzenie zmian między innymi w obszarach
takich jak:
•

urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100
KW, a także ich strefy ochronne,

•

inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym,

•

uwarunkowania wynikające z obowiązujących przepisów prawa

•

korekta granic poszczególnych terenów w „studium” w stosunku do mapy ewidencyjnej miasta,

•

korekta przebiegu granic w stosunku do mapy ewidencyjnej miasta

• ustalenie możliwości wykorzystania osadników i zbiorników pokopalnianych jako zbiorniki
retencyjne,
•

uaktualnienie obiektów wpisanych do GEZ i stanowisk archeologicznych.

Raport o stanie Gminy Knurów za rok 2021

20

3. Program ochrony środowiska dla Gminy Knurów na lata 2019-2023 z perspektywą do
roku 2025
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, na gminy nałożony został
obowiązek realizacji polityki ochrony środowiska naturalnego w oparciu o wieloletni dokument,
zawierający charakterystykę, ocenę stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego
środowiska, a także sformułowane cele nadrzędne oraz strategie ich realizacji. „Program ochrony
środowiska dla Gminy Knurów na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025” przyjęty został
przez Radę Miasta Knurów Uchwałą Nr V/60/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. Dokument ten zawiera
ocenę stanu środowiska w zakresach: ochrony klimatu i jakości powietrza, zagrożeń hałasem, pól
elektromagnetycznych,

gospodarowania

wodami,

gospodarki

wodno-ściekowej,

zasobów

geologicznych, gleb, gospodarki odpadami, zasobów przyrodniczych oraz zagrożeń awariami
a także cele i zadania środowiskowe dotyczące ww. zakresów mające doprowadzić do jego
poprawy. Na tej podstawie opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań,
przedstawiający listę przedsięwzięć, jakie zostaną zaplanowane do realizacji.
W roku 2021 sporządzono raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Knurów
na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025” za lata 2019-2020.
4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Knurów
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Knurów przyjęty został przez Radę Miasta Knurów
Uchwałą Nr XVI/216/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. i wyznaczał kierunki dla gminy do roku 2020. Na
przestrzeni kilku lat obowiązywania dokumentu zrealizowano większość działań zmierzających do
poprawy jakości powietrza w mieście poprzez ograniczanie zużycia energii, w tym energii
pierwotnej, redukcję emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla oraz wsparcie inwestycji
wykorzystujących odnawialne źródła energii.
5. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Knurów
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest kompleksowym dokumentem rangi strategicznej,
opracowanym i wdrażanym przez władze miasta i podmioty zaangażowane w realizację polityki
transportowej. Jest on narzędziem ułatwiającym planowanie, uwzględniające szerszy kontekst
funkcjonowania miasta i perspektywę długookresową. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
kształtuje długofalową wizję rozwoju transportu i mobilności, obejmującą wszystkie środki
transportu, która jest oparta m.in. o wyniki badań zachowań komunikacyjnych, badania trendów
pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym, a także pomiary natężenia ruchu drogowego.
Gmina Knurów posiada Plan przyjęty Uchwałą Nr XXVII/363/16 Rady Miasta Knurów z dnia
21 grudnia 2016 r.

Raport o stanie Gminy Knurów za rok 2021

21

Dokument ten zawiera diagnozę obszarów strategicznych, plan działania na rzecz zrównoważonej
mobilności, wstępną koncepcję realizacji głównego przedsięwzięcia na rzecz rozwoju mobilności
tj. budowę centrów przesiadkowych w Szczygłowicach i w rejonie ul.Szpitalnej (FOCH) oraz raport
konsultacyjny. Analiza stopnia wdrażania poszczególnych rozwiązań wykazuje tendencję
wzrostową i bezpośrednio jest związana z polityką inwestycyjną Gminy Knurów. W roku 2020
zakończono budowę centrum przesiadkowego ,,Szpitalna” (FOCH) wraz z systemem ścieżek
rowerowych. Planowane jest także uruchomienie na terenie Knurowa systemu dynamicznej
informacji pasażerskiej na kluczowych przystankach autobusowych, sukcesywnie modernizowana
i rozbudowywana była sieć dróg gminnych oraz ścieżek rowerowych.
6. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
Jest to dokument, który był obowiązkowym załącznikiem w przypadku składania wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Dokument ten posiada charakter wieloletniego,
programu operacyjnego i zawiera szczegółową diagnozę wyjściową miasta w sferach:
gospodarczej, społecznej i przestrzennej, opis niezbędnych działań potrzebnych dla rozwoju
gospodarczego rewitalizowanych terenów, proponowane sposoby rozwiązywania problemów
społecznych, Program wytycza ponadto granice obszarów wymagających rewitalizacji,
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023 przyjęty został Uchwałą
Nr XXXIX/532/17 Rady Miasta Knurów z dnia 20 września 2017 r. W Programie wyodrębniony
został obszar rewitalizacji w rejonie Starego Knurowa z obszarem rdzeniowym w granicach
osiedla III Kolonia.
Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone były w 2021 roku przez Urząd
Miasta Knurów oraz podległe Gminie Knurów jednostki organizacyjne: MOPS Knurów, Miejski
Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji, MOSiR w Knurowie.
Poszczególne działania koncentrowały się na poprawie jakości życia mieszkańców poprzez
kontynuację procesu termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z likwidacją niskiej emisji,
remontu w obrębie komunalnych zasobów mieszkaniowych, kontynuację modernizacji oświetlenia
ulicznego i remontu dróg, modernizację stadionu miejskiego, wsparcie rodzin i osób zagrożonych
wykluczeniem społecznych poprzez usługi społecznościowe oferowane przez Centrum Wsparcia
Inicjatyw Społecznych MOPS Knurów.
7. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Knurów na lata
2021 – 2025
Zasady

gospodarowania

mieszkaniowym

zasobem

gminy

określa

Wieloletni

program

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Knurów na lata 2021 – 2025 zatwierdzony
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Uchwałą Nr XLI/511/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 6 lipca 2021 r. Ww. program zawiera
szczegółowe informacje na temat zasobu mieszkaniowego gminy, administrowanego przez Miejski
Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie – samorządowy zakład budżetowy.
Celem Programu jest określenie podstawowych kierunków działania Gminy w gospodarowaniu
zasobem mieszkaniowym. Program zawiera propozycje działań zmierzające do realizacji zapisów
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego, w tym tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, zapewnienia lokali socjalnych i zamiennych, a także
zaspokojenia

potrzeb

mieszkaniowych

gospodarstw

domowych

o

niskich

dochodach.

Gospodarowanie zasobem nieruchomości ma na celu zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej
oraz realizację zadań publicznych i odbywa się przy uwzględnieniu zasad racjonalnej gospodarki,
a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w oparciu o przepisy prawa
miejscowego obowiązujące w Gminie Knurów tj.
-

Uchwały Nr XVI/256/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad
sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w Gminie Knurów z poźn. zm.;

-

Uchwały nr XXVI/467/08 Rady Miasta Knurów z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Knurów
oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas
nieoznaczony.

Posiadany przez Gminę Knurów zasób mieszkaniowy jest ograniczony, dlatego Gmina w swoich
działaniach skupia się z jednej strony na efektywnym wykorzystaniu już posiadanej tkanki
mieszkaniowej z sukcesywnym podnoszeniem standardu lokali mieszkalnych, a z drugiej strony
podejmuje działania warunkujące rozwój budownictwa jednorodzinnego oraz wielorodzinnego na
rzecz indywidualnych inwestorów, developerów oraz MTBS Tarnowskie Góry sp. o.o.
udostępniając nowe tereny z przeznaczeniem na cele mieszkalne.
8. Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Knurów na okres czterech lat
W 2018r. Rada Miasta Knurów przyjęła uchwałą NR L/666/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. Gminny
program opieki nad zabytkami Gminy Knurów. Dokument ten, opracowany na podstawie ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2018r. poz. 2067
ze zm.) na okres 4 lat

uzyskał pozytywną opinię Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków w Katowicach. GPOnZ określa kierunki działań w zakresie opieki nad zabytkami ujętymi
w gminnej ewidencji zabytków (GE), wskazuje konieczne do wykonania zadania i sugeruje
sposoby ich realizacji poprzez określenie podstawowych działań organizacyjnych, finansowych
i ochronnych i promocyjnych. W 2021 roku w obiektach ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków to
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jest w budynkach przy Dworcowej 17, 19, 21 oraz Mickiewicza 8 – Gmina Knurów zakończyła
termomodernizację wraz z pełnym zakresem remontu budynków,
9.

Wieloletni

plan

rozwoju

i

modernizacji

urządzeń

wodociągowych

i

urządzeń

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. w Knurowie na lata 2019-2021
Jest to podstawowy dokument wyznaczający kierunek działań inwestycyjnych przedsiębiorstwa.
Odpowiada on wymogom ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzeniu ścieków. Plan zawiera tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych w ujęciu
wartościowym w poszczególnych latach z podziałem na sfery działalności PWiK. Plan wpisuje się
w długofalową strategię rozwoju przedsiębiorstwa podporządkowaną osiągnięciu podstawowych
celów:
•

zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody,

•

niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków przy zachowaniu standardów
świadczonych usług wobec Odbiorców, wymagań ochrony środowiska i optymalizacji
kosztów.

Obowiązujący na lata 2019 – 2021 Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych przyjęty został Uchwałą Nr XLVI/625/18 Rady Miasta Knurów
z dnia 21 lutego 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami.

10. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Knurów
Zgodnie z zapisami art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych
o charakterze obowiązkowym gminy należy opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania
problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej.
W 2021 roku zarządzeniem Prezydenta Miasta Knurów został powołany Zespół ds. opracowania
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Knurów na lata 2021 – 2026. W wyniku
prac zespołu zbudowano Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na
lata 2021-2026, która została przyjęta Uchwałą Nr XLIII/540/2021 Rady Miasta Knurów z dnia
15 września 2021 r. Strategia jako dokument wieloletni ma istotne znaczenie dla zapewnienia
bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz osób bezrobotnych. Strategia zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie
form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi
zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze
polityki społecznej jak: edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc osobom
niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, pomoc osobom bezrobotnym.
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Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Knurów, zespół powołany do dokonywania corocznej
ewaluacji zobowiązany jest do przedłożenia corocznej oceny wdrażania strategii do końca maja
następnego roku. Zatem termin na dokonanie oceny za 2021 rok przypada na 31 maja 2022 r.
Obecnie trwają prace nad ostatecznym raportem.
11. Gminny

program

profilaktyki,

rozwiązywania

problemów

alkoholowych

i przeciwdziałania narkomanii na rok 2021
Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
i narkomanii jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii. Zgodnie z w/w ustawami prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, oraz
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii również uchwalanego przez radę gminy.
W Gminie Knurów został przyjęty wspólny dokument – gminny program profilaktyki, rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, Uchwałą Nr XXXVII/454/2021 Rady
Miasta Knurów z dnia 17 marca 2021 r. Podstawowym celem programu było ograniczenie
spożywania alkoholu i używania narkotyków oraz związanych z tym problemów społecznych
i zdrowotnych, a także podniesienie świadomości mieszkańców na temat zagrożeń wynikających
z używania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych, a w szczególności narkotyków i NSP (nowe
substancje psychoaktywne – np. dopalacze).
W ramach Programu działalność prowadziła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, świadczona była pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych
i współuzależnionych oraz rodzin dysfunkcyjnych, a także prowadzona edukacja prozdrowotna
dzieci i młodzieży szkolnej.
12. Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2019-2022
W oparciu o wytyczne Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 oraz Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, został opracowany przez Zespół
koordynujący

działanie

i

monitorujący

realizację

zadań

dotyczących

promocji

zdrowia

psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych w Knurowie, czteroletni Gminny Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022. Program został przyjęty Uchwałą Nr V/56/2019
Rady Miasta Knurów z dnia 27 lutego 2019 r. Celem szczegółowym Programu jest udzielanie
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom.
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13. Program wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+" w Knurowie
Samorządowy program wprowadzony w 2013 roku realizowany był w 2021 roku przez Urząd
Miasta Knurów na podst. przepisów Uchwały Nr.LIV/719/18 Rady Miasta Knurów z dnia 19
września 2018 r. w sprawie przyjęcia na terenie Gminy Knurów samorządowego Programu
wspierania rodzin wielodzietnych p.n. „Rodzina 3+” w Knurowie.
Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Knurowa
przynajmniej trojgiem dzieci, do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dziecka kontynuującego
naukę do ukończenia 26 roku życia. Założeniem tego programu było umożliwienie rodzinom
wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z oferty miejskich obiektów sportowych
i kulturalnych oraz prywatnych firm i podmiotów, które podpisały z Gminą Knurów stosowne
porozumienie o przystąpieniu do programu w charakterze Partnera. Potwierdzeniem uprawnień do
korzystania z ulg i zniżek jest imienna karta

„Rodzina3+” w Knurowie wydawana bezpłatnie.

Łącznie, wpłynęły 102 wnioski, w ramach których przyznano 497 kart dla członków rodzin.

14. Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Knurów
W ramach przyjętego w drodze Uchwały Nr XLVIII/634/18 Rady Miasta Knurów z dnia 18 kwietnia
2018 r. Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na
terenie Gminy Knurów, którego celem jest motywowanie uczniów do dalszej pracy nad rozwijaniem
swoich talentów poprzez nagradzanie uczniów wybitnie uzdolnionych, Stypendium Prezydenta
Miasta Knurów otrzymało w 2021 roku 7 uczniów.

15. Roczny program współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
Roczny program współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 został przyjęty Uchwałą
Rady Miasta Knurów Nr XXXII/401/2020 r. z dnia 18 listopada 2020 r. Podjęcie inicjatywy
uchwałodawczej wynikało z art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Celem ww. programu była aktywizacja potencjału społeczności
lokalnej, wrażliwości społecznej umacnianie lokalnych więzi oraz wspieranie organizacji
pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. Rolą programu było kreowanie
partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi; podniesienie
jakości życia i pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców.
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Współpraca Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi polegała m.in. na zlecaniu zadań
publicznych w formie finansowego wsparcia ich realizacji. Zlecenie zadań odbywało się w drodze
otwartych konkursów ofert ogłoszonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2021 roku ogłoszono 5 otwartych
konkursów w wyniku których udzielono 44 dotacji, w tym 17 w obszarze upowszechniania kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym oraz 27
w obszarze zadań z zakresu polityki społecznej.

16. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Knurów w 2021 roku.
Roczny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Knurów przyjęty został Uchwałą Nr XL/492/2021 Rady Miasta Knurów z dnia
16 czerwca 2021 r. Program miał zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych,
w

szczególności

psów

i

wolno

żyjących

kotów,

oraz

zwierząt

gospodarskich.

Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt odbywało się w odniesieniu do pojedynczych
zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub
powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. W przypadku nieustalenia właściciela
bądź opiekuna zwierzęcia, Urząd Miasta podejmował działania zmierzające do odłowienia
zwierzęcia i umieszczenia go, na podstawie zawartej umowy, do czasu znalezienia nowego
właściciela w schronisku dla zwierząt. W 2021 roku zapewniona była całodobowa opieka
weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Zadanie realizowane było
przez lekarza weterynarii. Gmina Knurów współpracowała także z organizacją pozarządową
w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami, udzielając dotacji na prowadzenie działalności
związanej z dokarmianiem, sterylizacją i leczeniem chorych zwierząt. Z terenu gminy odłowiono
35 psów i 33 koty.
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V Realizacja zadań własnych gminy
Rozdział 1: Ład przestrzenny
1. Stopień zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie ze stanem prawnym na dzień 31 grudnia 2021 r. teren Gminy Knurów pokryty jest w 100%
obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Obszar ok.75%
powierzchni obejmują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone przed
wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz.U. z 2020 poz.293)

Wykorzystanie terenów budowlanych
Lp.

Przeznaczenie terenów

Procent wykorzystania

1

Tereny przeznaczone w mpzp na cele mieszkaniowe ( w
tym zabudowy mieszkaniowej jedno-i wielorodzinnej , a
także mieszkaniowo-usługowe)

80%( od 53 do 98%)

2

Tereny pod zagospodarowanie funkcją usługową, w
marginalnym zakresie dopuszczające funkcję
mieszkaniową

83,00%

3

Tereny przemysłowe

86%( 0%-90%)

Tabela 16: Stopień wykorzystania terenów budowlanych w podziale na funkcje
Północna oraz centralna część miasta charakteryzuje się koncentracją terenów pod zabudowę
różnego typu, natomiast jego południowa część, ze względu na znaczny procent obszarów
objętych wpływami eksploatacji górniczej, posiada ograniczone zainwestowanie. Między innymi ze
względu na ww. uwarunkowania, podaż terenów budowlanych wyznaczonych w obowiązujących
planach miejscowych jest bardzo zróżnicowana.
2. Prace w obszarze planowania przestrzennego w 2021 roku
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, biorąc pod uwagę analizy i wnioski wynikające z aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów i miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, Prezydent Miasta prowadził działania w zakresie
opracowywania miejscowych planów, ujętych w
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Wieloletnich Programach Sporządzania

Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Knurów, w tym kontynuował
prowadzenie procedur planistycznych rozpoczętych w latach poprzednich. Na wniosek Prezydenta
Miasta wszczęto również procedury zmierzające do uchwalenia nowych planów miejscowych,
których sporządzenie zostało podyktowane obecną, dynamiczną sytuacją gospodarczoekonomiczną gminy oraz odpowiedzią na zainteresowania potencjalnych inwestorów i potrzeby
mieszkańców.
Opracowywane plany miejscowe uwzględniają wszystkie wymogi ustawowe oraz przepisy
rozporządzeń wykonawczych. Natomiast wykonanie odpowiednio przygotowanej wersji cyfrowej
umożliwia ich udostępnienie w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Knurów.
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. podjęto następujące działania w obszarze
polityki przestrzennej:
•

Prezydent Miasta Knurów po zakończeniu procedury formalno- prawnej wynikającej
z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przedstawił Radzie Miasta
Knurów następujący projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego:

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA – PRZYJĘTE UCHWAŁĄ RADY MIASTA KNURÓW W 2020r. ( uchwalone)
Lp.

Nr planu w
rejestrze

Nazwa dokumentu

Nr uchwały

Data
uchwalenia

Dziennik Urzędowy
Województwa Ślaskiego

1

61

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego
obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy
Walentego Rakoniewskiego – ETAP I

XXXVIII/469/2021
.

21.04.2021

28.04.2021 poz. 2956

Tabela 17: Wykaz Uchwał Rady Miasta w zakresie przyjęcia mpzp
•

Rada Miasta podjęła 5 uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego /zmiany studium:

UCHWAŁY INTENCYJNE PODJĘTE PRZEZ RADĘ MIASTA KNURÓW W 2020r. ( przystąpienie)
lp.

Tytuł uchwały

Nr Uchwały

Data uchwalenia

1

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Knurów

XXXVIII/468/21

21.04.2021r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
XXXVIII/470/21
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka – ETAP II

21.04.2021r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks.
Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami
administracyjnymi miastaz rejonem „III Kolonii” – Etap I

20.10.2021r.

1

XLV/574/21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu XLVII/601/21
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla
terenu położonego przy ulicy Zwycięstwa – „rejon Krywałd”
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15.12.2021r.

2

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą
Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej
i zachodniej granicy miasta

XLVII/602/21

15.12.2021r.

Tabela 18: Wykaz uchwał Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzania mpzp bądź zmian w mpzp
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Rozdział 2: Gospodarka nieruchomościami
1. Struktura własności gruntów na obszarze Gminy Knurów
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. powierzchnia Gminy Knurów wynosiła 3395 ha, z czego
użytki rolne stanowią 550 ha, lasy i grunty leśne 1400 ha, gruntu zabudowane i zurbanizowane
1282 ha, a pozostałe grunty i nieużytki 164 ha.
Grunty położone w granicach administracyjnych gminy znajdowały się we władaniu następujących
podmiotów:

ZESTAWIENIE WŁASNOŚCI
Grunty Skarbu Państwa
Grunty Spółek Skarbu Państwa
Grunty Gminy Knurów
Grunty samorządowych osób prawnych
Grunty osób fizycznych
Grunty kościołów i związków wyznaniowych
Grunty powiatów
Grunty województw
Grunty innych podmiotów
Grunty spółdzielni

Ilustracja 2: Zestawienie własności gruntów w Gminie Knurów
Zestawienie zbiorcze obszaru Gminy Knurów za rok 2021, sporządzone na podstawie
sprawozdania Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Gliwicach wg. stanu na
dzień 1 stycznia 2022 r., przedstawia poniższa tabela:

Grunty
Grunty
Tereny
zabudowane i
pod
różne
zurbanizowane wodami

GMINA KNURÓW
w tym:

Pow.
(ha)

Grunty
rolne

Grunty
leśne

Grunty Skarbu Państwa

1517

142

1349

626

58

4(5)

Grunty spółek
Skarbu Państwa

1

0

0

1

0

0

Grunty Gminy Knurów

376

129

15

230

2(3)

0

Grunty samorządowych osób
prawnych

1

0

0

1

0

0

Grunty osób fizycznych

618

317

16

281

3

0

Grunty spółdzielni

27

0

0

27

0

0

Grunty kościołów i związków
wyznaniowych

9

2

0

7

0

0
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Grunty powiatów

9

0

0

9

0

0

Grunty województw

17

0

0

17

0

0

Grunty innych podmiotów

78

25

0

51

0

0

Suma pow. ewidencyjnej (ha)

3377

642

1387

1278

67

5

Powierzchnia wyrównawcza

10

2

4

4

0

0

Suma pow. geodezyjnej (ha)

3387

644

1391

1282

67

5

Przedstawione powierzchnie zaokrąglone zostały do hektara.

Tabela 19: Zestawienie zbiorcze w ha obszaru Gminy Knurów

2. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy Knurów
Gospodarowanie zasobem nieruchomości ma na celu zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej
oraz realizację zadań publicznych i odbywa się przy uwzględnieniu zasad racjonalnej gospodarki,
a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:
•

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559);

•

ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie
terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U z 1990 r. nr 32, poz 191
z późn. zm);

•

ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1910 z późn.
zm.);

•

ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1899 z poźn. zm);

•

ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.);

a także na podstawie przepisów prawa miejscowego obowiązujących w Gminie Knurów tj.
•

Uchwały Nr XVI/256/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad
sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w Gminie Knurów z późn. zm.;

•

Uchwały nr XXVI/467/08 Rady Miasta Knurów z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Knurów
oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas
nieoznaczony.
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Gminnym

zasobem

nieruchomości

Gminy

Knurów

gospodaruje

Prezydent

Miasta,

w szczególności poprzez:
•

ewidencjonowanie nieruchomości,

•

zapewnienie wyceny tych nieruchomości,

•

zbywanie oraz nabywanie nieruchomości do zasobu,

•

wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie i oddawanie w trwały zarząd nieruchomości,

•

podejmowanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości
udostępniane z zasobu oraz prowadzą windykację tych należności,

•

podejmowanie czynności w postępowaniu sądowych, w szczególności w sprawach
dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę
należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub
użyczenia, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,

•

składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości Gminy Knurów oraz
o wpis w księdze wieczystej.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami do
gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy
i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem
użytkowania wieczystego gminy.
•
•

GRUNTY BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ GMINY KNURÓW
oraz grunty w użytkowaniu wieczystym:

•

382 ha

•
•

ZASÓB GMINY KNURÓW
w tym:

•

305 ha

•

grunty stanowiące własność Gminy Knurów i nie oddane
w użytkowanie wieczyste

•

285 ha

•

grunty będące w użytkowaniu wieczystym a stanowiące własność
Skarbu Państwa

•

20 ha

•

Grunty będące własnością
w użytkowanie wieczyste

•

77 ha

Gminy

Knurów

GRUNTY BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ GMINY KNURÓW

a

oddane

Powierzchnia

udostępnione wg formy władania
•

dzierżawa

27,9238 ha

•

użyczenie

9,4790 ha
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•

użytkowanie

55,5836 ha

•

trwały zarząd

27,5078 ha

Suma

120,4942 ha

Tabela 20: Zasób gruntów Gminy Knurów

3. Obrót gminnym zasobem nieruchomości
Powierzchnia ogólna gminnego zasobu nieruchomości uległa zmianie w 2021 roku głównie na
skutek:
a) nabycia nieruchomości pod budowę dróg gminnych lub pod przebudowę dróg
istniejących w drodze umowy cywilno-prawnej:
Nabycie prawa własności działki nr 1237/2 położonej przy ul. ks. A. Koziełka w drodze
umowy darowizny

0,2660 ha

Nabycie prawa własności działki nr 1241/2 położonej przy ul. Rybnej w drodze umowy
darowizny

0,0546 ha

Nabycie prawa własności działki nr 970 położonej przy ul. Rybnej w drodze umowy
darowizny

0,0198 ha

Nabycie prawa własności działki nr 3540/35 położonej przy ul. Kwiatowa w drodze umowy
darowizny

0,2031 ha

Suma

0,5435 ha

Tabela 21: Wykaz gruntów wykupionych pod drogi na podstawie umów cywilno-prawnych
b) nabycia nieruchomości pod budowę dróg gminnych lub pod przebudowę dróg
istniejących z mocy prawa w oparciu o decyzje Wojewody Śląskiego:
Nabycie prawa własności działki nr 2044/151 zajętej pod drogę publiczną – ul. Bojową

0,0025 ha

Nabycie prawa własności działki nr 2042/151 zajętej pod drogę publiczną – ul. Bojową

0,0025 ha

Nabycie prawa własności działki nr 1982/151 zajętej pod drogę publiczną – ul. Bojową

0,0055 ha

Suma

0,0105 ha

Tabela 22: Wykaz gruntów nabytych pod drogi na podstawie decyzji Wojewody
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c) nabycia nieruchomości pod budowę dróg gminnych lub pod przebudowę dróg
istniejących z mocy prawa w oparciu o decyzje Prezydenta Miasta Knurów:
Nabycie prawa własności działki nr 306/1 położonej przy ul. Dymka

0,0014 ha

Nabycie prawa własności działki nr 127/12 położonej przy ul. Jęczmiennej

0,0105 ha

Suma

0,0119 ha

Tabela 23: Wykaz gruntów nabytych pod drogi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta
d) nabycia nieruchomości niezabudowanych w drodze w drodze umowy cywilno-prawnej: :
Nabycie prawa własności niezabudowanej działki nr 3348/54 położonej przy ul. Kapelanów
Wojskowych

0,1352 ha

Nabycie prawa własności niezabudowanej działki nr 72/30 położonej przy ul. Kapelanów
Wojskowych

0,0087 ha

Nabycie prawa własności niezabudowanej działki nr 192/40 położonej w rejonie
ul. ks. Alojzego Koziełka

0,0776 ha

Nabycie prawa własności niezabudowanej działki nr 192/29 położonej w rejonie
ul. ks. Alojzego Koziełka

0,0050 ha

Nabycie prawa własności niezabudowanej działki nr 192/27 położonej w rejonie
ul. ks. Alojzego Koziełka

0,0051 ha

Suma

0,2316 ha

Tabela 24: Wykaz gruntów niezabudowanych nabytych w drodze umowy cywilno-prawnej
e) sprzedaży nieruchomości zabudowanych
Sprzedaż 16 lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią w prawie własności gruntu na
rzecz najemców w trybie bezprzetargowym

0,0933 ha

Sprzedaż 3 lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią w prawie własności gruntu w
trybie przetargowym

0,0699 ha

Sprzedaż lokalu użytkowego – garażu wraz z dodaniem gruntu w użytkowanie wieczyste
w trybie przetargowym
Sprzedaż zabudowanej działki nr 1790/1 położonej przy ul. Szpitalnej 8A w trybie
przetargowym
Sprzedaż zabudowanej działki nr 1861/15 położonej przy ul. Dworcowej 29 w trybie
przetargowym
Sprzedaż zabudowanej działki nr 32 położonej przy ul. Marynarzy 3 w trybie
bezprzetargowym
Sprzedaż zabudowanej działki nr 47/6 położonej przy ul. Wincentego Witosa 6 w trybie
bezprzetargowym
Sprzedaż zabudowanej działki nr 47/5 położonej przy ul. Wincentego Witosa 6 w trybie
bezprzetargowym
Suma

0,1900 ha
0,1231 ha
0,0374 ha
0,0649 ha
0,0241 ha
0,6067 ha

Tabela 25: Wykaz nieruchomości zabudowanych zbytych przez Gminę Knurów

Raport o stanie Gminy Knurów za rok 2021

0,0040 ha

35

f) sprzedaży nieruchomości niezabudowanych
Sprzedaż prawa własności działki nr 3574/30 położonej przy ul. Tęczowej w trybie przetargowym

0,0190 ha

Sprzedaż prawa własności działki nr 523/7 położonej przy ul. Tęczowej w trybie przetargowym

0,0322 ha

Sprzedaż prawa własności działki nr 3574/31 położonej przy ul. Tęczowej w trybie przetargowym

0,0191 ha

Sprzedaż prawa własności działki nr 523/6 położonej przy ul. Tęczowej w trybie przetargowym

0,0321 ha

Sprzedaż prawa własności działki nr 3574/28 położonej przy ul. Tęczowej w trybie przetargowym

0,0191 ha

Sprzedaż prawa własności działki nr 523/5 położonej przy ul. Tęczowej w trybie przetargowym

0,0320 ha

Sprzedaż prawa własności działki nr 3574/27 położonej przy ul. Tęczowej w trybie przetargowym

0,0192 ha

Sprzedaż prawa własności działki nr 523/4 położonej przy ul. Tęczowej w trybie przetargowym

0,0320 ha

Sprzedaż prawa własności działki nr 3574/26 położonej przy ul. Tęczowej w trybie przetargowym

0,0193 ha

Sprzedaż prawa własności działki nr 523/3 położonej przy ul. Tęczowej w trybie przetargowym

0,0319 ha

Sprzedaż prawa własności działki nr 3574/22 położonej przy ul. Tęczowej w trybie przetargowym

0,0510 ha

Sprzedaż prawa własności działki nr 3557/3 położonej przy ul. 1 Maja w trybie przetargowym

0,1065 ha

Sprzedaż prawa własności działki nr 3557/2 położonej przy ul. 1 Maja w trybie przetargowym

0,1053 ha

Sprzedaż prawa własności działki nr 3557/1 położonej przy ul. 1 Maja w trybie przetargowym

0,1022 ha

Sprzedaż prawa własności działki nr 1031/102 położonej przy ul. Alei Piastów w trybie
bezprzetargowym

0,0668 ha

Suma

0,6877 ha

Tabela 26: Wykaz nieruchomości niezabudowanych zbytych przez Gminę Knurów

g) zbycie nieruchomości niezabudowanych w związku z przeniesieniem ich własności
w zamian za objęcie udziałów:
działka nr 1483/73

0,2515 ha

działka nr 1734/16

0,1394 ha

działka nr 1734/15

0,0073 ha

działka nr 1725/3

0,0336 ha

działka nr 2317/3

0,0355 ha

Suma:

0,4673 ha

Tabela 27: Wykaz nieruchomości niezabudowanych w związku z przeniesieniem ich własności
w zamian za objęcie udziałów
h) przyjęcia na stan mienia gminnego powstałych w wyniku podziału geodezyjnego działek
z nową powierzchnią (ubytek lub przybytek powierzchni).
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4. Wpływy z gospodarowania nieruchomościami Gminy Knurów
Gospodarowanie mieniem gminy oprócz wykonywania bezpośredniego władztwa nad zasobami
niezbędnymi do realizacji zadań własnych i zleconych odbywało się między innymi w formie
ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób fizycznych i prawnych, oddawania
nieruchomości w dzierżawę, a w przypadku nieruchomości wolnych - poprzez zbywanie w drodze
przetargu w przeważającej części na cele zabudowy mieszkaniowej oraz szeroko rozumianej
działalności gospodarczej.
Środki finansowe uzyskiwane ze sprzedaży gminnych gruntów i nieruchomości stanowią część
dochodów budżetowych gminy.
Lp.

Tytuł

Rok 2021

1

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów zajętych pod
budownictwo mieszkaniowe, obiekty handlowo -usługowe i garaże

2

Opłaty za użytkowanie gruntów

3

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – raty

4

Opłaty przekształceniowe prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

324 426,87

5

Opłaty za dzierżawę gruntów zajętych pod obiekty handlowo – usługowe,
garaże, uprawy rolne, drobne uprawy rolne, tereny zieleni i rekreacji

124 561,20

6

Opłaty za dzierżawę gruntów - kół łowieckich

469,89

7

Rekompensaty za odzyskanie należności

326,22

8

Opłaty za grunt przekazany w trwały zarząd

9

Sprzedaż nieruchomości

518 642,67
47 817,52
998,05

4 700,19
6 448 567,42

10

Zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży komunalnych lokali
mieszkalnych na rzecz najemców

11

Opłaty za ustanowienie służebności gruntowych i przesyłu

12 991,00

12

Koszty inwestycyjne

65 218,13

13

Dochody pozostałe

14

Opłaty i koszty sądowe

0,12
5 854,35

SUMA

7 561 965,63

Tabela 28: Dochody z gospodarowania gminnymi nieruchomościami
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Rozdział 3: Ochrona przyrody
Do obszarów chronionych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na
terenie gminy Knurów można zaliczyć Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe
Rud Wielkich" utworzony rozporządzeniem nr 181/93 Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada
1993 r. Obszar Parku Krajobrazowego obejmuje w granicach administracyjnych Knurowa
południowo-zachodnią część gminy o powierzchni 292,17 ha, położoną na zachód od rzeki
Bierawki.
1. Gminna polityka ochrony środowiska
a) Program ochrony środowiska
W celu realizacji polityki ochrony środowiska naturalnego, której podstawę prawną stanowi ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w 2018 roku przygotowano „Program
ochrony środowiska dla Gminy Knurów na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025” który
Rada Miasta Knurów przyjęła w roku następnym Uchwałą Nr V/60/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.
Podstawowym celem opracowania ww. dokumentu była realizacja przez Gminę Knurów polityki
stworzenia warunków do działań związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem,
zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
ochrony środowiska opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska we wrześniu 2015 roku.
Dokument ten zawiera ocenę stanu środowiska w zakresach: ochrony klimatu i jakości powietrza,
zagrożeń hałasem, pól elektromagnetycznych, gospodarowania wodami, gospodarki wodnościekowej, zasobów geologicznych, gleb, gospodarki odpadami, zasobów przyrodniczych oraz
zagrożeń awariami a także cele i zadania środowiskowe dotyczące ww. zakresów mające
doprowadzić do jego poprawy. W roku 2021 sporządzono raport z wykonania „Programu ochrony
środowiska dla Gminy Knurów na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025” za lata 2019-2020,
który zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) przekazano Radzie Miasta Knurów.
b) Plan gospodarki niskoemisyjnej- ochrona powietrza
Na podstawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Knurów, który przyjęty został 16 grudnia
2015 r. Uchwałą Nr XVI/216/15 Rady Miasta Knurów, na przestrzeni kilka lat roku zrealizowano
działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w mieście poprzez:
•

ograniczanie zużycia energii, w tym energii pierwotnej,

•

redukcję emisję gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla,

•

wsparcie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
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Priorytetowym zadaniem Prezydenta Miasta była realizacja podjętej w 2020 roku Uchwały
Nr XXIII/285/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad
przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków
budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.
Zgodnie z zapisami Uchwały, o dotację mogły ubiegać się osoby fizyczne i wspólnoty
mieszkaniowe na:
1) podłączenie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego do sieci cieplnej – w wysokości
80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 8000 zł na jeden podłączony
budynek lub lokal mieszkalny,
2) zakup energooszczędnych kotłów c.o. opalanych gazem – w wysokości 80% poniesionych
kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 8000 zł,
3) zakup energooszczędnych kotłów c.o. zasilanych energią elektryczną – w wysokości 80%
poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 8000 zł,
4) zakup energooszczędnych kotłów c.o. opalanych olejem opałowym – w wysokości 60%
poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6000 zł,
5) zakup niskoemisyjnych kotłów c.o. na paliwo stałe, opalanych biomasą – w wysokości 80%
poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 8000 zł.
6) zakup niskoemisyjnych kotłów c.o. na paliwa stałe opalanych węglem lub peletem
w wysokości 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6000 zł. Kocioł musi
spełniać kryteria standardu energetyczno-ekologicznego stawiane urządzeniom małej mocy klasy
ecodesign, potwierdzone aktualnym certyfikatem energetyczno-emisyjnym, wydanym przez
akredytowane laboratorium,
7) zakup urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych dla potrzeb:
•

wytwarzania ciepłej wody użytkowej – w wysokości 60% poniesionych kosztów
kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3000 zł,

•

ogrzewania budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego – w wysokości 80%
poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 8000 zł,

•

wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego – w wysokości 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej
niż 8000 zł.
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8) wymianę kotła klasy 5 lub spełniającego wymagania ekoprojektu opalanego paliwem stałym na
kocioł gazowy lub urządzenie OZE – w wysokści 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale
nie więcej niż 4000 zł.
W roku 2021 udzielono 91 dotacji celowych na wymianę źródła ciepła z nieekologicznych na
energooszczędne, w tym 53 dotacji na zakup kotła gazowego, 25 na zakup pompy ciepła, 8 na
zakup kotła węglowego klasy ekodesign, 1 na zakup kotła opalanego biomasą, 4 dotacje na zakup
ogrzewania elektrycznego. Łączna kwota udzielonych w 2021 roku dotacji wyniosła 557 500,83 zł.
W stosunku do 2020 roku wypłacono mieszkańcom kwotę dotacji wyższą o 153 750,83 zł.
Zaznaczyć jednak należy, że dotacja na zakup niskoemisyjnych kotłów c.o. na paliwa stałe to jest
węgiel, biomasę lub pelet przysługuje wyłącznie właścicielom budynków mieszkalnych lub lokali
mieszkalnych położonych na obszarze miasta, na którym nie istnieje bądź nie planuje się
w perspektywie do 2023r. uzbrojenia w sieć gazową.
2. Odnawialne źródła energii
W działaniach związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, największego potencjału
upatruje się w odnawialnych źródłach energii. W 2021 roku najczęściej wykorzystywana była
energia pozyskana przy zastosowaniu indywidualnych pomp ciepła. Pompa ciepła jest
urządzeniem

przenoszącym

ciepło

z

ogólnie

dostępnego

środowiska

cechującego

się

niewyczerpalnymi zasobami energii tj. gruntu, wody lub powietrza (dolne źródło ciepła) do górnego
źródła ciepła w postaci ciepła o temperaturze wyższej. W 2021 roku na terenie Gminy
uruchomiono 25 pomp ciepła w budynkach mieszkalnych należących do właścicieli prywatnych.
Budynki należące do właścicieli prywatnych

25

Tabela 29: Liczba uruchomionych pomp ciepła w 2021 roku.

Drugim co do popularności odnawialnym źródłem wykorzystywanym na terenie Gminy Knurów
była energia słoneczna. Wykorzystywana jest ona w instalacjach solarnych (kolektorowych) oraz
mikroinstalacjach

fotowoltaicznych.

Zarówno

w

instytucjach

użyteczności

publicznej

jak

i w budynkach prywatnych. Według informacji pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2021 roku zamontowano 19 instalacji
fotowoltaicznych w budynkach należących do właścicieli prywatnych. Wykaz ten w kolejnych latach
zostanie powiększony o instalacje wykonane w ramach projektu pn. ,,Słoneczna Gmina Knurówwsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych” , realizacja którego
rozpoczęła się w grudniu 2021 roku.
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Budynki należące do właścicieli prywatnych

19

Tabela 30: Liczba uruchomionych instalacji fotowoltaicznych w 2021 roku.
Jeżeli chodzi o inne źródła energii odnawialnej takie jak energia wody, energia wiatrowa oraz
energia z biomasy, ze względu na niekorzystne uwarunkowania nie odnotowano ich
wykorzystania. Na terenie gminy nie zlokalizowano małych elektrowni wodnych, gdyż przepływy
średnioroczne na ciekach na ogół są zbyt niskie i kształtowane głównie przez zrzuty wód dołowych
oraz oczyszczonych ścieków przemysłowych i komunalnych. Zatem wykorzystanie energii, której
źródłem jest przepływ wody nie znajduje uzasadnienia. Rozwiązaniem racjonalnym nie jest także
wykorzystanie biomasy powstałej ze słomy jako źródła odnawialnej energii, ponieważ
prognozowana produkcja tego surowca jest zbyt mała. Podobnie, z powodu zbyt małej powierzchni
użytków przeznaczonych pod uprawy roślin energetycznych, planowanie plantacji energetycznych
na terenie Gminy Knurów nie było celowe. Ponadto, Knurów leży w strefie mało korzystnej pod
względem potencjalnego wykorzystania energii wiatru.
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Rozdział 4: Gospodarka komunalna
1. Gospodarka wodno-ściekowa
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy prowadzone
jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Knurowie, w którym Gmina
Knurów posiada 100 % udziałów.
Według stanu na 31 grudnia 2021 r. na terenie Knurowa z usług wodociągowych korzystało prawie
100% mieszkańców, a z usług kanalizacyjnych około 94,5% mieszkańców.
Woda dostarczana odbiorcom kupowana jest hurtowo od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów

w

Katowicach.

Jednocześnie

Przedsiębiorstwo

Wodociągów

i

Kanalizacji

Sp. z o.o. w Knurowie prowadzi eksploatację własnej Stacji Uzdatniania Wody „Kwitek”,
zlokalizowanej przy ul. ks. Alojzego Koziełka. Woda pobierana z ujęć głębinowych tej stacji
w 2021 r. zaspokajała około 10% całkowitego zapotrzebowania Gminy.
Woda rozprowadzana była po

terenie

miasta poprzez

rozdzielczą

sieć wodociągową

o długości około 107,4 km, a jej ciśnienie regulowane przy pomocy pięciu nowoczesnych
przepompowni.
Ścieki

odprowadzane

systemem

kolektorów

kanalizacyjnych

grawitacyjnych

i

tłocznych

o długości 83,7 km dostarczane były na oczyszczalnię Foch III, zlokalizowaną w rejonie
ul. Rakoniewskiego. Druga oczyszczalnia funkcjonująca na terenie miasta Knurów znajduje się
w Szczygłowicach. Ścieki z terenu osiedla mieszkaniowego odprowadzane są systemem
kolektorów grawitacyjnych o długości 4,5 km. Oczyszczalnia służy również potrzebom JSW SA
KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Szczygłowice. Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia
Foch III o średniej przepustowości 4800 m3/dobę oraz oczyszczalnia w Szczygłowicach o średniej
przepustowości 1500 m3/dobę zapewniają ściekom parametry zgodne z obowiązującymi
przepisami.
Na obszarze miasta 65 nieruchomości wyposażonych było w przydomowe oczyszczalnie ścieków,
natomiast 666 nieruchomości nieczystości płynne gromadzi w zbiornikach bezodpływowych.
Zgodnie z „Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Knurowie na lata 2019-2021” w 2021 roku :
a) w zakresie urządzeń wodociągowych realizowane były przedsięwzięcia związane z wymianą
układu pompowego, nowych instalacji dla zestawu pompowego wraz z armaturą oraz wykonanie
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i uruchomienie układu sterowania, monitoringu i wizualizacji obiektu dla pompowni wody H3 oraz
inwestycje obejmujące:
•

przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Rakoniewskiego,

•

wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Michalskiego.

b) w zakresie urządzeń kanalizacji sanitarnej działania inwestycyjne obejmowały między innymi
modernizację prowadnic mieszadeł w reaktorze biologicznym RBN1 Oczyszczalni ścieków
oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Lotników II w Knurowie.
c) w zakresie inwestycji związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa wykonana była
rozbudowa zaplecza technicznego PWiK przy ul. Szpitalnej 11, obejmująca demontaż budynków
gospodarczych i przebudowę ogrodzenia oraz przebudowa/modernizacja dachu obiektów
kontenerowych.
2. Gospodarka wodami opadowymi
Gospodarka wodami opadowymi na części obszaru miasta prowadzona jest przez Urząd Miasta
Knurów. Firmy utrzymujące należącą do gminy Knurów sieć kanalizacji deszczowej o długości
około 23,7 km wyłaniane są w trybie postępowań przetargowych.
Poza gminą Knurów właścicielami kanałów deszczowych są: PWiK Sp. z o.o. w Knurowie
(ok. 23 km), i JSW S.A. (ok. 6 km).
Odbiornikiem wód opadowych dla centralnej części Knurowa, poprzez ciągi kanałów zamkniętych
i otwartych jest ciek Knurówka, stanowiący prawostronny dopływ rzeki Bierawki.
W 2021 roku wybudowano między innymi kanalizację deszczową w ul. Aleja Lipowa (ok. 1027 m),
ul. Szpitalnej (ok. 164 m), w drodze łączącej ul. Aleja Lipowa z ul. Witosa (ok. 193 m).

3. Gospodarka odpadami
Na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte były wszystkie
nieruchomości zarówno zamieszkałe i niezamieszkałe. Począwszy od 1 stycznia 2021 r.
nieruchomości niezamieszkałe zostały wyłączone z systemu gminnego na podstawie Uchwały
NR XXVII/344/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 8 lipca 2020 r. Tym samym właściciele
nieruchomości niezamieszkałych byli zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów cywilnoprawnych z podmiotami wpisanymi do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta Miasta
Knurów.

Właściciele

nieruchomości

zobowiązani

byli

segregować

odpady

komunalne

u źródła na następujące frakcje: bioodpady, papier, szkło, zbierane łącznie: tworzywa sztuczne,
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metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne. Zbieranie odpadów segregowanych odbywało się w systemie workowym –
obejmującym

zabudowę

jednorodzinną,

oraz

pojemnikowym

–

obejmującym

wielorodzinną. Na nieruchomościach niezamieszkałych odpady segregowane

zabudowę

były zbierane

w pojemnikach lub w workach.

zbierane łącznie tworzywa sztuczne oraz metale
i opakowania wielomateriałowe
papier

bioodpady

szkło

odpady pozostałe

W roku 2021 właściciele nieruchomości zamieszkałych złożyli łącznie 1090 deklaracji głównie ze
względu na zmianę liczby mieszkańców lub zmianę właściciela nieruchomości.
Na podstawie danych pochodzących ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty, na dzień
31 grudnia 2021 r. liczba mieszkańców gminy Knurów, wyniosła 33 284 osób. Liczba mieszkańców
uległa zmniejszeniu o 276 osób w stosunku do roku 2020.
Odpady komunalne były odbierane z nieruchomości zamieszkałych i zbierane w PSZOK przez
wyłonioną w drodze postępowań zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych firmę PreZero
Recycling Południe sp. z o.o. na podstawie umów zawartych z gminą w 2020 r.
Na terenie Knurowa

funkcjonował

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych –

PSZOK (ul. Szybowa 44), w którym odbierane były: meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt

elektryczny

i

elektroniczny,

opony,

baterie

i

akumulatory,

bioodpady,

odpady

z remontów i rozbiórek, przeterminowane chemikalia, papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne,
odpady wielomateriałowe, bioodpady, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które
powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
oraz leki.
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Na terenie gminy przeterminowane leki pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych zbierane
były także w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych w 7 aptekach na terenie miasta, a zużyty
drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy mogli zbierać w 4 Miejskich Punktach
Elektroodpadów

(MPE)

zlokalizowanych

na

terenie

poszczególnych

rejonów

Knurowa.

Zbiórki obsługiwała firma PreZero Recycling Południe Sp. z o.o.
Na podstawie przesłanych Prezydentowi Miasta sprawozdań za rok 2021 sporządzanych przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz podmioty zbierające odpady komunalne
określono że:
-

masa

odebranych

i zebranych

odpadów komunalnych od

właścicieli

nieruchomości

wyniosła 15 441,7 Mg,
- osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych
wyniósł 18,48%.
Problemem w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadowej na terenie Gminy Knurów pozostaje
nadal sprawa firmy Centrala Handlu Węglem Went – Alfa Sp. z o. o. Sp. Jawna. Firma działając na
podstawie zezwolenia udzielonego Decyzją Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 24/2017 z dnia 22
sierpnia 2017 r. na zbieranie odpadów na terenie zlokalizowanym w Knurowie przy ulicy
Przemysłowej,

dopuściła

się

jak

wskazał

Wojewódzki

Inspektor

Ochrony

Środowiska

w Katowicach, naruszenia postanowień zawartych w ww. dokumencie. Pomimo wezwań spółka nie
podjęła stosownych działań w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości. W związku
z powyższym, Decyzją nr 4/2019 z dnia 22 maja 2019 r. Prezydent Miasta Ruda Śląska cofnął
podmiotowi wydaną przez siebie decyzję na zbieranie odpadów, nakazując jednocześnie ich
usunięcie, usunięcie negatywnych skutków oraz przywrócenie środowiska do stanu właściwego.
Pełnomocnik firmy złożył odwołanie od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Katowicach, które to stwierdziło niedopuszczalność złożonego przez spółkę odwołania. Na
postanowienie to Centrala Handlu Węglem Went-Alfa Sp. z o.o. Sp. Jawna złożyła skargę, która
po rozpatrzeniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach została odrzucona. Do dnia
dzisiejszego Spółka nie wywiązała się z obowiązków nałożonych na nią decyzją nr 4/2019 z dnia
22 maja 2019 r. Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
W grudniu 2021 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie doprowadził do
usunięcia części odpadów pochodzących z zagranicy.
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4. Zaopatrzenie w ciepło sieciowe

Ciepło sieciowe na terenie Gminy Knurów rozprowadzane jest przez infrastrukturę należącą do
spółek:
1. Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp z o.o., które dostarcza energię elektryczną oraz
ciepło odbiorcom za pośrednictwem zakładów:
- Z-2 Elektrociepłownia „Knurów” - moc kotłów: 79,086 MW, paliwo: węgiel kamienny
i biomasa, system oczyszczania spalin: filtr workowy.
- Z-3 Ciepłownia Szczygłowice” - moc kotłów: 38,05 MW, paliwo: węgiel kamienny,
system oczyszczania spalin: filtr workowy.
2. PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S. A. w Jastrzębiu Zdroju, które ciepło zakupuje w PE
MEGAWAT Z-2 na potrzeby Knurowa oraz Z-3 na potrzeby Szczygłowic.

3. Długość sieci ciepłowniczych na terenie Knurowa wynosi około 32 km, do której przyłączonych
jest 90 odbiorców, w tym 4 przedsiębiorstwa, 67 obiektów mieszkalnych i 19 obiektów użyteczności
publicznej.
W 2021 roku wybudowano około 370 m sieci ciepłowniczej do wielo lokalowych budynków
mieszkalnych przy ul. 26 Stycznia 2A i 2B. Zaprojektowano przyłączenie obiektów handlowousługowych zlokalizowanych w rejonie ulic 1 Maja i Jęczmiennej.

5. Zaopatrzenie w gaz
Zaopatrzenie Gminy Knurów w gaz ziemny odbywa się poprzez sieć gazową o długości 77,551
km, w tym podwyższonego średniego ciśnienia relacji Przegędza – Knurów odgałęzienie
DN 250/225 w kierunku SRP Pilchowice oraz odgałęzienie DN 150 do SRP Szczygłowice
ul. Parkowa o długości 2,176 km, średniego ciśnienia DN 400-50 CN 10 kPa stalowa i PE
o długości około 46 km wraz z 1 954 szt przyłączy, w tym do budynków mieszkalnych – 1860 szt.
Sieć gazowa jest eksploatowana przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp z o.o. Oddział Gazowniczy
w Zabrzu. Na terenie Knurowa są także zlokalizowane stacje redukcyjno – pomiarowe:
•

I i II stopnia Szczygłowice ul. Parkowa o przepustowości 3 000 m3/h.

•

II stopnia ul. Dworcowa o przepustowości 2 000 m3/h.

•

II stopnia ul. Koziełka o przepustowości 1 600 m3/h.

•

II stopnia ul. Jęczmienna o przepustowości 3 000 m3/h.

•

II stopnia ul. Wyspiańskiego o przepustowości 1 600 m3/h.

PSG określa stan sieci gazowej jako dobry oraz zapewniający pokrycie zapotrzebowania dla
istniejących i potencjalnych odbiorców paliwa gdyż gazociągi średniego i niskiego ciśnienia
posiadają jeszcze rezerwy przepustowości.
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Jest ona systematycznie kontrolowana pod względem bezpieczeństwa, a wykryte i zgłaszane
awarie są na bieżąco usuwane. PSG przedstawiło Gminie Knurów plan rozbudowy sieci gazowej
w zachodniej części miasta z perspektywą do roku 2024.
W 2021 roku rozpoczęto budowę sieci na ulicy Wilsona.
6. Zaopatrzenie w energię elektryczną na potrzeby oświetlenia ulicznego
Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Knurów jest zasilane z sieci energetycznej własności
TAURON Dystrybucja SA, ul. Podgórska 25A, Kraków. Zakup energii realizowany był poprzez
TAURON Sprzedaż GZE,

ul. Barlickiego 2, Gliwice,

podmiot wyłoniony w przetargu

nieograniczonym organizowanym przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach grupy
zakupowej, której członkiem jest m.in. Gmina Knurów.
W 2021 roku na terenie gminy zlokalizowanych było 81 punktów poboru energii, a liczbę opraw
oświetleniowych szacuje się na ok 3340 szt. z czego ok 578 szt. jest podwieszonych na słupach
nN własności TAURON Dystrybucja S.A.
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w 2021 roku wyniosło 1 725 MWh.
Miasto sukcesywnie prowadzi wymianę opraw z sodowych na nowoczesne, energooszczędne
ledowe.
7. Zarządzanie terenami zielonymi Gminy Knurów
Gmina Knurów posiada i zarządza terenami zielonymi w postaci skwerów oraz zieleńców.
Bezpośrednie zabiegi pielęgnacyjne i rewitalizacyjne powierzane były firmom zewnętrznym,
wyłanianym w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Sumaryczna powierzchnia terenów zielonych utrzymywanych przez Urząd Miasta w roku 2021
wyniosła 44,214 ha. Sposób zagospodarowania i realizowany zakres prac adekwatny był do roku
2020.
Typ zieleni

Powierzchnia (w ha)

Tereny zieleni urządzonej i osiedlowej
Zieleń przyuliczna

Udział w powierzchni miasta (w %)

38,324

1,13

5,89

0,17

Tabela 31: Tereny zieleni w Knurowie w roku 2021.
W roku 2021 w utrzymaniu gminy pozostawało 18 obiektów, w tym 15 placów zabaw oraz
3 tereny rekreacyjno - sportowe:
•

Plac zabaw i urządzenia siłowni przy ul. dr. Floriana Ogana

•

Plac zabaw przy ul. Krasickiego/Szpitalna

•

Plac zabaw przy ul. Mieszka I
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•

Plac zabaw przy ul. Ułanów

•

Plac zabaw przy ul. Armii Krajowej

•

Plac zabaw przy ul. Kosmonautów 1-11

•

Plac zabaw przy ul. Kopalnianej

•

Plac zabaw przy ul. Stanisława Staszica

•

Plac zabaw przy ul. Parkowej

•

Plac sportowy do ćwiczeń kalistenicznych i skatepark przy ul. 1 Maja

•

Plac zabaw przy ciągu pieszo-rowerowym ul. 1 Maja – Szpitalna

•

Plac zabaw przy ul. Zwycięstwa

•

Plac zabaw przy ul. Dworcowej („Stadion”)

•

Plac zabaw przy ul. Dworcowej (Farskie Pola)

•

Centrum rozrywki przy ul. ks. Alojzego Koziełka

•

Plac zabaw i siłownia plenerowa OSA przy ul. Szpitalnej.

Bieżące utrzymanie zostało powierzone firmie zewnętrznej wyłonionej w postępowaniu
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Z terenów gminnych usunięto 403 szt. drzew, w tym 42 szt. drzew suchych lub zamierających
i 433,5 m2 krzewów.
Tytułem nasadzeń zastępczych na terenach gminnych posadzono 475 szt. drzew z gatunków:
1 szt. Buk pospolity, 7 szt. Wiśni piłkowanych, 120 szt. Dębów szypułkowych, 53 szt. Lip
drobnolistnych, 54 szt. Klonów pospolitych, 3 szt. Jodeł pospolitych, 3 szt. Jarząbów pospolitych,
12 szt. Platanów klonolistnych, 29 szt. Robinii akacjowej, 24 szt. Klonów czerwonych, 67 szt. Lip
holenderskich, 68 szt. Lipa szerokolistna, 34 szt. Robinii różowej,
Wysadzono 9 632 szt. krzewów, w tym:
6878 szt. tawuł japońskich, 153 szt. hortensji bukietowych, 162 szt. krzewuszki cudownej, 399 szt.
róż okrywowych, 1323 szt. berberysów, 309 szt. irg płożących, 5 szt. jałowców, 102 szt. forsycji
pośredniej, 155 szt. róż rabatowych, 146 szt. róż pomarszczonych,
Na klombach wysadzono 4700 szt. cebul, w tym: 2000 szt. tulipanów, 2000 szt. narcyzów,
500 szt. szafirków, 200 szt. czosnków.

8. Cmentarze komunalne
Na terenie Gminy Knurów są zlokalizowane 4 cmentarze:
•

Komunalny przy ul. Słonecznej – o powierzchni ok. 3,3 ha, urządzony w latach 60 – tych
ub. wieku. W 2007 roku Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Szczygłowice wniosła
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o ograniczenie powierzchni użytkowej cmentarza w związku z projektowaną eksploatacją
górniczą. Wobec powyższego zagospodarowany teren nekropolii obecnie stanowi 1,55 ha.
•

Komunalno – parafialny przy ul. 1 Maja - Plebiscytowej, przy czym część komunalna
zajmuje powierzchnię ok. 1,6 ha, pochówki rozpoczęto w latach 80 – tych ub. wieku.

•

Komunalny przy ul. Rakoniewskiego – o pow. ok. 2,3 ha, oddany do użytku w 2006 roku.

•

Cmentarz zabytkowy przy ul. Spacerowej, obecnie Park Pamięci, to najstarsza nekropolia
Knurowa, powstała w sąsiedztwie drewnianego kościoła parafialnego św. Wawrzyńca
z 1599 r. Obecnie kościół leży na Szlaku Architektury Drewnianej w Chorzowie,
(przeniesiony w 1936 r.) a cmentarz zamknięto w 1974 roku. Po remoncie nekropolii
przeprowadzonej w 2007 roku zaznaczono zarys położenia ówczesnego kościoła, a na
murze od strony szkoły umieszczono tablice z nazwiskami zmarłych pochowanych na
cmentarzu.

Aktualnie cmentarze przy ul. 1 Maja – Plebiscytowej oraz przy ul. Słonecznej mają status rejonów
cmentarnych zamkniętych, tj. pochówki odbywają się w miejscach wcześniej zarezerwowanych lub
przy ponownym użyciu grobu.
Cmentarz przy ul. Rakoniewskiego został urządzony na ok. 50% powierzchni zarezerwowanej pod
nekropolię. Wydzielono kwatery pod groby ziemne, grobowce rodzinne oraz groby dla urn. Jest
także mur pamięci, gdzie lokowane są urny. W 2020 roku rozpoczęto procedurę rozbudowy
cmentarza oraz zaktualizowano rozmieszczenie planowanych miejsc w istniejących kwaterach.
Obecnie wykorzystanych jest ok 60 % miejsc urządzonej części cmentarza, w tym:
Rodzaj kwatery

A - groby ziemne

Ilość
wszystkich
miejsc

Ilość miejsc
Ilość miejsc
wykorzystanych / wolnych
zarezerwowanych

Procentowe
wykorzystanie
miejsc

2 014

1 494

520

74,2 %

B - grobowce rodzinne

191

149

42

78,1 %

D – groby dziecięce

212

22

190

10,4 %

E – grobowiec urnowy

291

43

248

14,8 %

F – urnowy ziemny

389

128

261

32,9 %

G - kolumbarium

48

48

0

100 %

3 145

1 884

1 261

SUMA

Tabela 32: Stopień wykorzystania struktury cmentarza przy ul. Rakoniewskiego

W 2021 roku łącznie na cmentarzach komunalnych wykonano 292 pochówki.
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9. Prowadzenie targowiska miejskiego
Targowisko miejskie przy ul. Szpitalnej w Knurowie należy do Gminy Knurów, która bieżące
administrowanie obiektem powierzyła firmie zewnętrznej.
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zawartych było:
31 umów dzierżawy gruntu pod prywatnymi pawilonami i przyczepami,
104 umowy rezerwacji miejsca do prowadzenia działalności handlowej w soboty targowe,
11 umów pozostawienia sprzętu,
8 umów najmu straganu stałego,
11 umów najmu straganu przenośnego.
Wysokość opłat pobieranych z tytułu prowadzenia handlu na Targowisku i miejscach handlu
okrężnego regulują następujące akty prawne:
•

Uchwała Nr XV/188/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty
targowej z późn.zm.

•

Uchwała Nr XLI/579/13 Rady Miasta Knurów z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia
stawek opłat za parkowanie pojazdów na parkingach miejskich

•

Zarządzenie Nr 54/SDG/2014 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie
ustalenia opłat za korzystanie z terenu i urządzeń targowiska miejskiego w Knurowie przy
ul. Targowej 2 z późn.zm.

•

Zarządzenie Nr 384/SDG/2008 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie opłat za korzystanie z terenu i urządzeń miejsc wyznaczonych do handlu
okrężnego położonych na terenie miasta Knurowa z późn.zm.

•

Zarządzenie Nr 361/SDG/2011 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty za dzierżawę gruntu targowiska miejskiego w Knurowie
przy ul. Targowej 2

•

Zarządzenie Nr 432/SDG/2010 Prezydenta Miasta z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za korzystanie w celach reklamowych z radiowęzła oraz tablicy
ogłoszeń na targowisku miejskim w Knurowie przy ul. Targowej 2 z późn.zm.

Struktura wydatków i dochodów Gminy Knurów z tyt. działalności handlowej prowadzonej na
targowisku i miejscach handlu okrężnego wyniosły:
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Dochody w PLN z tytułu
opłat pobieranych w
związku z działalnością
handlową

Koszty w PLN związane z utrzymaniem
targowiska

Rodzaj

Rok

Rok

Rok

Rok

czynności

2018

2019

2020

2021

z tytułu
opłaty

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

241.381 224.781 195.605 2.744,90 256.244,57 299.715,15 330.011,4 383.750,00
,50

,50

,60

*

targowej
z tytułu
dzierżawy

135.821, 125.486 106.899 117.336,
55

,17

,91

78

gruntu
z tytułu
pozostały

111.369, 113.152 86.359, 101,909,
93

,52

38

41

ch opłat

* z uwagi na pandemię COVID-19 w roku 2021 w drodze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn.zm.) wyłączono pobieranie opłaty targowej (art. 31zzm)

Tabela 33: Wydatki i dochody Gminy Knurów z tyt. targowiska i miejsc handlu okrężnego
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Rozdział 5: Infrastruktura drogowa i transport
1. Organizacja transportu zbiorowego
Zapewnienie publicznego transportu zbiorowego na szczeblu lokalnym należy do zadań własnych
gminy, na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W Knurowie, ze względu na
zasięg linii komunikacyjnych, realizowanie publicznego transportu zbiorowego do 2018 roku
powierzone

było

Komunikacyjnemu

Związkowi

Komunalnemu

Górnośląskiego

Okręgu

Przemysłowego w Katowicach (KZK GOP), na podstawie uchwały Rady Miasta Knurów z 1997
roku.
1 stycznia 2019 r. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolia powołała uchwałą Zarząd Transportu
Metropolitalnego, który przejął obowiązki organizatora transportu publicznego na terenie gmin
należących do Metropolii, w tym w naszej gminie. Połączenie systemów komunikacji miejskiej
działających na terenie Śląska i Zagłębia w jedno przedsiębiorstwo spowodowało, że pod wieloma
względami ZTM jest największym organizatorem transportu w Polsce.
Każda z gmin członkowskich pokrywa koszty związane z realizacją transportu publicznego na
podstawie wykonanych wozokilometrów. Roczna kwota płatna jest w 12 ratach wg wcześniej
ustalonego harmonogramu. Środki przekazane w 2021 roku przez Gminę Knurów na pokrycie
kosztów komunikacji miejskiej wyniosły 6.045 568,00 zł. (sześć milionów czterdzieści pięć tysięcy
pięćset sześćdziesiąt osiem złotych), w tym - składka zmienna bieżąca 4 862 618,00 zł.; składka
zmienna majątkowa - 3 148,00 zł., składka stała - 578 619,00 zł. oraz dopłata do składki zmiennej
za 2020 rok - 601 183,00 zł. (w roku ubiegłym wysokość składki wyniosła w całości 4 663 202,00
zł.).
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy Knurów funkcjonowało 11 linii
komunikacyjnych obejmujących swoim zasięgiem również gminy sąsiednie oraz jedna linia miejska
-doraźna (C-10) – uruchamiana w okresie Wszystkich Świętych. Linie te obsługiwane były przez
dwóch przewoźników - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach sp. z o.o. oraz przez
firmę „Kłosok Spółka z o.o. Spółka Komandytowa”.

Numer linii
8

Relacja
Knurów ul. Dworcowa - Gliwice ul. Lipowa

47

Knurów- Szczygłowice Centrum Przesiadkowe - Zabrze ul.Goethego

58

Knurów ul. Dworcowa - Gliwice ul. Lipowa
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120

Knurów - Szczygłowice Centrum Przesiadkowe – Katowice - Plac Andrzeja

194

Leszczyny ul. Czereśniowa - Gliwice Zajezdnia

194N

Knurów - Szczygłowice Centrum Przesiadkowe - Gliwice Zajezdnia (linia nocna)

195

Knurów - Szczygłowice Centrum Przesiadkowe - Leszczyny ul. Czereśniowa

236

Pilchowice Gimnazjum – Centrum Przesiadkowe Knurów Szpitalna

648

Knurów ul. Dworcowa - Gliwice Zajezdnia

636

Knurów Oś. Wojska Polskiego - Orzesze Szkoła

710

Knurów - Szczygłowice Centrum Przesiadkowe - Gliwice Oś. Kopernika

Tabela 34: Wykaz stałych linii autobusowych w Knurowie

Ponadto na terenie gminy usługi transportowe realizują przewoźnicy komercyjni: Zajazd Sp. z o.o.,
Transport Adam Barecki, GTV BUS Polska Sp. z o.o., Feniks V spółka z o.o., VINI-BUS Usługi
Transportowe oraz Unijny Ośrodek Szkolenia Kierowców Sp. z o.o.
W 2021 roku nie zostało wydane żadne uzgodnienie dotyczące wydania zezwolenia na
wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
Od 2013 roku Gmina Knurów, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Knurów, pobiera opłaty za
korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Gminy, których jest właścicielem lub
zarządzającym. Z tytułu korzystania z przystanków w 2021 roku wpłynęło do budżetu Gminy 32
297,06 zł.

2. Infrastruktura obsługi pasażerskiej
Na terenie miasta znajduje się 45 przystanków komunikacyjnych, z czego 7 przy drogach
gminnych, 15 przy drogach powiatowych oraz 25 przy drogach wojewódzkich. Utrzymanie części
przystanków na podst. zawartego porozumienia należy do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Ze względu na stopień zagospodarowania infrastruktury i typ przystanku, funkcjonował
następujący podział:
Rodzaj przystanku

Liczba

centrum przesiadkowe (ul.Książenicka , ul.Szpitalna

2

przystanki autobusowe z wiatami

31

przystanki bez wiat i "na żądanie"

14

Tabela 35: Stopień zagospodarowania infrastruktury i typ przystanku
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3 .Sieć dróg w Gminie Knurów
Układ transportowy miasta Knurów tworzy sieć drogowo – uliczna o strukturze mieszanej (droga
krajowa, drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz wewnętrzne), po której odbywa się
indywidualny transport osób, transport zbiorowy oraz transport towarów (ciężarowy).
Długość dróg na terenie Gminy Knurów przedstawia tabela poniżej:
Lp.
1

Elementy sieci drogowo - ulicznej
Układ podstawowy (w km), z tego:
drogi krajowe – autostrada A1

2

Rok 2021
23,704
2,000

drogi wojewódzkie

11,000

drogi powiatowe

10,704

Układ uzupełniający (w km) w zarządzie Prezydenta Miasta
Knurów), w tym:

57,941

drogi gminne

22,475

drogi wewnętrzne

35,466

Tabela 36: Długość dróg na terenie miasta Knurów
Na terenie Gminy Knurów zlokalizowany jest węzeł "Knurów" w ciągu autostrady A1 relacji północ
- południe (Gdańsk – Gorzyce na terenie Polski).
Ponadto, Gmina posiada bezpośrednie połączenie komunikacyjne z drogą krajową DK 78 relacji
Gliwice – Rybnik – Chałupki.
Drogi wojewódzkie
Administratorem dróg wojewódzkich jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka
24, 40-609 Katowice.
Przez teren miasta Knurów przebiegają dwie drogi wojewódzkie DW 921 relacji

Zabrze – Kuźnia

Nieborowska oraz DW 924 relacji Czerwionka – Kuźnia Nieborowska.
Lp. Numer drogi Nazwa ulicy
1

DW 921

ulice Dworcowa, Niepodległości, Rybnicka

2

DW 924

ulica Zwycięstwa

Tabela 37: Wykaz dróg wojewódzkich
Drogi powiatowe
Administratorem dróg powiatowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, ul. Zygmunta
Starego 17, 44-100 Gliwice.
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Przez teren miasta Knurów przebiegają następujące drogi powiatowe:
Lp. Numer drogi Nazwa ulicy
1

2980S

Książenicka, Aleja Piastów, Lignozy

2

2981S

1 Maja

3

2982S

Szpitalna (na odcinku od skrzyżowania z ul. Niepodległości do
skrzyżowania z ul. Ułanów), Wilsona, Feliksa Michalskiego

Tabela 38: Wykaz dróg powiatowych
Drogi gminne
Zarządcą dróg gminnych jest Prezydent Miasta Knurów. W sieci drogowej pozostającej
w zarządzie Prezydenta Miasta Knurów znajdują się drogi klasy zbiorczej, lokalnej i dojazdowej.
Łączna długość dróg gminnych wynosi 22,475 km.

Lp. Numer drogi

Nazwa ulicy

1

370 001S

26 Stycznia

2

370 002S

Szpitalna (od skrzyżowania z ul. Ułanów do DK 78)

3

370 003S

Jerzego Ziętka

4

370 004S

Ułanów

5

370 005S

Aleja Lipowa

6

370 006S

Marynarzy

7

370 007S

Lotników

8

370 008S

Wincentego Witosa

9

370 009S

Stefana Batorego

10

370 010S

Kazimierza Wielkiego

11

370 011S

Jana Sobieskiego

12

370 012S

Mieszka I

13

370 013S

Bolesława Chrobrego

14

370 014S

Fryderyka Chopina

15

370 015S

Ignacego Paderewskiego

16

370 016S

Jarosława Dąbrowskiego

17

370 017S

Aleksandra Puszkina

18

370 018S

dr. Floriana Ogana

19

370 019S

Jęczmienna

20

370 020S

Jana Dymka
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21

370 021S

Wolności

22

370 022S

Plebiscytowa

23

370 023S

Klasztorna

24

370 024S

ks. Alojzego Koziełka

25

370 025S

Jana Kwitka

26

370 026S

Akacjowa

27

370 027S

Henryka Sienkiewicza

28

370 028S

Rybna

29

370 029S

Pocztowa

30

370 030S

Hugo Kołłątaja

31

370 031S

Jana Kilińskiego

32

370 032S

Parkowa

33

370 033S

Walentego Rakoniewskiego

34

370 034S

Kosmonautów

35

370 035S

Aleja Piastów

36

370 036S

Stokrotki

37

370 037S

Droga zbiorcza Z1/4 KDZ

38

370 038S

Przemysłowa (od skrzyżowania z DW921 do torów
kolejowych)
* Z – zbiorcza, L – lokalna, D – dojazdowa

Tabela 39: Wykaz dróg gminnych
Drogi wewnętrzne pozostające w zarządzie Gminy Knurów.
Na terenie miasta znajduje się ok. 35,5 km dróg wewnętrznych pozostających w zarządzie
Prezydenta Miasta Knurów. Nie wszystkim drogom wewnętrznym nadano nazwę ulicy.
Zarządcą drogi wewnętrznej jest właściciel działek gruntowych, na których znajduje się dana
droga.
Tabela poniżej przedstawia wykaz dróg wewnętrznych w zarządzie Prezydenta, którym nadano
nazwę.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa ulicy
ul. Spółdzielcza
ul. Piłsudczyków
ul. Kapelanów Wojskowych
ul. Władysława Łokietka
ul. Sokoła
ul. Targowa
ul. Wzgórze
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ul. Powstańców
ul. Szkolna
ul. Krótka
ul. Wieczorka
ul. Piotra Ściegiennego
ul. Słoneczna
ul. Marii Konopnickiej
ul. Stanisława Staszica
ul. Stefana Żeromskiego
ul. Sztygarska
ul. Plac Powstańców Śląskich
ul. Przemysłowa
ul. Poprzeczna
ul. Astrów
ul. Dębowa
ul. Emilii Plater
ul. Stanisława Wyspiańskiego
ul. Ogrodowa
ul. Adama Mickiewicza
ul. Stanisława Poniatowskiego
ul. Józefa Janty
ul. Tadeusza Kościuszki
ul. Antoniego Słoniny
ul. Mikołaja Kopernika
ul. Aleja Spacerowa
ul. Żwirki i Wigury
ul. Bolesława Prusa
ul. Krucza
ul. Jana Brzechwy
ul. Stanisława Moniuszki
ul. Mieczysława Karłowicza
ul. Ignacego Krasickiego
ul. Pawła Stalmacha
ul. Jana Kochanowskiego
ul. Wita Stwosza
ul. Władysława Stanisława Reymonta
ul. Henryka Wieniawskiego
ul. Leśna
ul. Władysława Sikorskiego
ul. Saperów
ul. Legionów
ul. Jedności Narodowej
ul. Karola Szymanowskiego
ul. Juliusza Słowackiego
ul. Stawowa
ul. Starowiejska
ul. Wojciecha Korfantego
ul. Zielona
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ul. Wrzosowa
ul. Armii Krajowej
ul. Szarych Szeregów
ul. Władysława Jagiełły
ul. Jaśminowa
ul. Chmielna
ul. Polna
ul. Wiosenna
ul. Zimowa
ul. Deszczowa
ul. Przedwiośnia
ul. Letnia
ul. Jesienna
ul. Graniczna
ul. Bojowa
ul. Jęczmienna (boczna)
ul. Niepodległości (boczna)
ul. ks. Józefa Jagły
ul. Tęczowa
ul. Kwiatowa

Tabela 40: Wykaz dróg wewnętrznych w zarządzie Gminy Knurów, którym nadano nazwę
W 2021 roku w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, na zlecenie Urzędu Miasta Knurów,
wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni na łącznej powierzchni ok. 1.935,70 m2.
Ulice objęte ww. remontami cząstkowymi przedstawiono poniżej:
Lp.

Nazwa ulicy

1

ul. 26 Stycznia

2

ul. Jaśminowa

3

ul. Tadeusza Kościuszki

4

ul. Stanisława Poniatowskiego

5

ul. Akacjowa

6

ul. Przemysłowa

7

ul. Antoniego Słoniny

8

ul. Walentego Rakoniewskiego

9

ul. Szpitalna

10

ul. Mieszka I

11

ul. Stefana Batorego

12

ul. Sztygarska

13

ul. Aleja Piastów

14

ul. Aleja Lipowa

15

ul. Henryka Sienkiewicza
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16

ul. Jana Kwitka

17

ul. Szarych Szeregów

18

ul. Powstańców

19

ul. Jana Sobieskiego

20

ul. Jarosława Dąbrowskiego

21

ul. Ułanów

22

ul. Floriana

23

ul. Jana Kilińskiego

24

ul. Stanisława Staszica

25

ul. Stefana Żeromskiego

26

ul. Wincentego Witosa

27

ul. Lotników

Tabela 41: Wykaz dróg objętych remontami cząstkowymi nawierzchni asfaltowych

Infrastruktura rowerowa
W roku 2021 wybudowano kolejne odcinki ścieżek rowerowych, w tym:

•

ścieżka rowerowa przy ul. Aleja Lipowa o pow. 1247,87 m2 – wybudowana w ramach
zadania pn.: „Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie – Etap I przebudowy drogi łączącej
drogi powiatowe: nr 2981 S (ul. 1 Maja) i nr 2982 S (ul. Szpitalna)”,

•

ścieżka rowerowa przy ul. 26 Stycznia o pow. 677,12 m2 – wybudowana w ramach zadania
pn.: „Przebudowa ul. 26 Stycznia w Knurowie – I Etap, polegający na połączeniu drogi
powiatowej ul. 1 Maja z ul. Szpitalną”.
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Rozdział 6: Gospodarka lokalowa
1. Mieszkaniowy zasób Gminy Knurów
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w 2021 roku określił Wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Knurów na lata 2021 – 2025 zatwierdzony
Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XLI/511/21 z dnia 6 lipca 2021 r. Zasób mieszkaniowy gminy jest
administrowany przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie –
samorządowy zakład budżetowy.
Struktura oraz powierzchnia zasobu mieszkaniowego gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. została
przedstawiona w tabeli poniżej.

w tym:

Struktura mieszkaniowego zasobu Gminy KnuLp
rów
1

1.

2

Wielkość za- Wielkość zaso- Wielkość zaWielkość zaso- sobu z najbu z najmem sobu z lokalabów na dzień mem socjal- pomieszczeń
mi mieszkal31.12.2021 r.
nym
tymczasowych
nymi
3

4

5

6

Ilość budynków

105

21

2

105

Ilość lokali

692

51

2

639

34 371,08

2 090,57

57,65

32 222,86

Ilość budynków

110

6

-

110

Ilość lokali gminnych

872

8

-

864

36 686,87

264,56

-

36 422,31

Ilość budynków

5

3

1

5

Ilość lokali

42

9

1

32

1 795,22

339,74

35,44

1 420,04

Budynki gminne, w tym:

Powierzchnia użytkowa
ogółem w m²
2. Budynki wspólnot mieszkaniowych, w tym:

Powierzchnia użytkowa lokali gminnych w m²

Ogó-

3. Budynki pozostające w posiadaniu samoistnym Gminy, w tym:

Powierzchnia użytkowa
ogółem w m²
Zasób mieszkaniowy gminy
ogółem
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łem

Ilość lokali
Powierzchnia użytkowa lokali gminnych w m²

1606

68

3

1535

72 853,17

2 694,87

93,09

70 065,21

Tabela 42: Struktura oraz powierzchnia zasobu mieszkaniowego
Zmiany wielkości zasobu mieszkaniowego gminy w 2021 roku obejmowały zmniejszenie zasobu
oraz zmiany powierzchni użytkowej.
Sprzedaż
Sprzedaż lokali
wolnych lokali
Sprzedaż
Wielkość
Mieszkaniowy
mieszkalnych
Korekta pomiarów
mieszkalnych
budynku
zasobów na
zasób Gminy
na rzecz
powierzchni w
w drodze
mieszkalnego
dzień
Knurów
najemców w
2021 r.
przetargu w
w 2021 r.
31.12.2021 r.
2021 r.
2021 r.
1

2

3

Ilość lokali i
budynków w
17 lokali
3 lokale
zasobie
w 16 budynkach w 2 budynkach
mieszkaniowym
gminy ogółem
Powierzchnia
użytkowa lokali
756,49
132,34
gminnych (m2)

4

5

6

5 lokali
w 1 budynku

31 lokali
w 14 budynkach

1606 lokali
w 220
budynkach

200,04

129,55

72 853,17

Tabela 43: Zmiany wielkości zasobu mieszkaniowego

Zmniejszenie liczby lokali w zasobie mieszkaniowym gminy w 2021 roku wynikło w głównej mierze
ze sprzedaży na rzecz najemców 17 lokali gminnych o łącznej powierzchni użytkowej 756,49 m²
oraz sprzedaży w drodze przetargu 3 wolnych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej
132,34 m².
W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost liczby mieszkań objętych sprzedażą o 43%.
Sprzedaż lokali stanowiących własność Gminy Knurów na rzecz najemców zajmujących te lokale
była realizowana w oparciu o Uchwały Rady Miasta Knurów: Nr XVI/256/2007 z dnia 19 grudnia
2007 r., Nr XXVI/474/08 z dnia 17 grudnia 2008 r., Nr XLVII/717/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.,
Nr VIII/115/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. oraz Nr X/161/11 z dnia 6 września 2011 r.
Kolejne zmniejszenie zasobu mieszkaniowego dotyczyło zbycia budynku przy ul. Dworcowej 29,
w którym znajdowało się 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 200,04m².
Natomiast korekta pomiarów powierzchni użytkowej lokali w ciągu całego roku spowodowała jej
zwiększenie o 129,55m². Ww. korekta dotyczyła również lokali oddanych do kolejnych wynajmów
po termomodernizacji budynków przy ul. Dworcowej 17,19,21 oraz ul. Adama Mickiewicza 8,10
i ul. Antoniego Słoniny 11, gdzie wzrost powierzchni użytkowej wynikał z przebudowy istniejących
lokali mieszkalnych.
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2. Polityka czynszowa w zasobie mieszkaniowym gminy
Obowiązujące w grudniu 2021 roku w gminnym zasobie mieszkaniowym stawki czynszu za
wynajem lokali mieszkalnych, lokali z najmem socjalnym i wynajem pomieszczeń tymczasowych
zostały wprowadzone dnia 1 lipca 2019 r.
Zmiana założeń Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Knurów na lata 2021 – 2025 obejmująca wprowadzenie zasad ustalania wysokości stawki czynszu
za lokale mieszkalne w zakresie: położenia budynku, położenia lokalu w budynku, wyposażenia
budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu oraz ogólnego stanu
technicznego budynku, stanowiła dostosowanie zapisów do wymogów ustawowych. Powyższe
zobowiązało administratora do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji zasobu pod tym
względem. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, weryfikacja
wyposażenia poszczególnych lokali w wymienione w ww. Uchwale czynniki była bardzo utrudniona
i mimo podjęcia różnych kroków, procedura przygotowania zasobu do zmiany stawek czynszu,
pochłonęła wiele czasu i uwagi.
Jednocześnie szeroko zakrojona modernizacja lokali mieszkalnych spowodowała, że standard
lokali objętych umową najmu lokalu mieszkalnego został podniesiony, brak jest obecnie w zasobie
lokali z WC poza budynkiem oraz lokali bez dostępu do wody.
Konsekwencje i zarządzenie dotyczące ww. zmian będą miały miejsce w roku 2022.
Procentowe obniżenie lub podwyższenie stawki bazowej za każdy czynnik na podstawie ww.
Uchwały będzie kształtowało się od 5% do 20% wg poniższego:

Lp.
1

Czynniki podwyższające/ obniżające
stawkę bazową czynszu

Procent podwyższający
Procent obniżający
stawkę bazową
stawkę bazową czynszu
czynszu

2

3

1.

wyposażenie lokalu w instalację
centralnego ogrzewania

10%

2.

wyposażenie lokalu w łazienkę

5%

3.
4.
5.
6.
7.

wyposażenie lokalu w instalację
gazową
wyposażenie lokalu w instalację
ciepłej wody
lokal po wykonanym remoncie lub
przebudowie po roku 2007
lokal położony w budynku
wybudowanym po roku 2007
lokal położony w budynku po
wykonanym ociepleniu ścian
zewnętrznych wraz z ociepleniem
stropu piwnicznego i stropu nad
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4

8.
9.

10.

11.

ostatnią kondygnacją oraz wymianą
stolarki okiennej
lokal położony w budynku po
wykonanych co najmniej 2
elementach wymienionych w pkt. 7
lokal położony w budynku
z rekuperacją
lokal położony w budynku
znajdującym się przy ulicach:
Zwycięstwa, Powstańców, Feliksa
Michalskiego
zły stan techniczny istniejących
w budynku i lokalu instalacji oraz
urządzeń centralnego ogrzewania
i ciepłej wody, w budynku
wyposażonym w kotłownię gazową

5%
20%

5%

5%

12.

brak WC w lokalu

5%

13.

lokal położony w budynku o złym
stanie technicznym

5%

14.

położenie lokalu w części budynku
zawartej pomiędzy ostatnim stropem
a połacią dachową

5%

Tabela 44: Czynniki stawki czynszu w zasobie mieszkaniowym Gminy Knurów
Stawki czynszu w zasobie mieszkaniowym gminy w grudniu 2021 roku nie przekroczyły 2%
wartości odtworzeniowej lokalu, wyliczonej na podstawie wskaźnika przeliczeniowego kosztu
odtworzenia
1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa śląskiego, ogłoszonego
Obwieszczeniem Wojewody Śląskiego. Najniższa stawka czynszu dotyczyła najmu socjalnego
oraz najmu pomieszczeń tymczasowych.
Wysokość stawki czynszu w zasobie mieszkaniowym gminy w 2021 roku.
Stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu w zasobie
mieszkaniowym Gminy Knurów stan na 31.12.2021 r.
stawka
stawka
stawka bazowa
maksymalna minimalna za
za lokal
za lokal
lokal
mieszkalny
mieszkalny
mieszkalny

stawka za
najem
socjalny

stawka za najem
pomieszczenia
tymczasowego

1

2

4

5

6

(zł/m²)

4,83

6,28

4,59

2,05

2,05

wartość
odtworzeniowa
(%)

1,22

1,59

1,16

0,52

0,52

Tabela 45: Wysokość stawki czynszu w zasobie mieszkaniowym Gminy Knurów

Raport o stanie Gminy Knurów za rok 2021

63

Zadłużenia w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego w zasobie mieszkaniowym gminy
obejmują zadłużenia bieżące i zasądzone osób aktualnie zamieszkujących w danym lokalu
i dotyczą okresu od początku powstania zaległości. Wykazane wielkości nie uwzględniają
należności zasądzonych wobec dłużników, którzy nie zajmują już lokali w gminnym zasobie
mieszkaniowym. Na dzień 31 grudnia 2021 r. odnotowano spadek wysokości zobowiązań
w stosunku do roku poprzedniego o 13,11%.

Lp

Zadłużenie w mieszkaniowym zasobie Gminy Knurów

Kwota

1

2

3

1. Zaległości w opłatach za mieszkanie z odsetkami – stan na 31.12.2021 r.

1 515 753,25 zł

Zadłużenie z odsetkami objęte ulgą w postaci spłaty ratalnej w 2021 r.
2. obowiązującej na dzień 31.12.2021 r. na podstawie Uchwały Nr
XLIX/721/14 Rady Miasta Knurów z dnia 17.09.2014 r.

231 848,07 zł

Zadłużenie z odsetkami objęte umowami o świadczenia rzeczowe
spłacane w 2021 r.

156 350,01 zł

3.

Tabela 46: Zadłużenia w opłatach za używanie lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym
Gminy Knurów
Uchwała nr XLIX/721/14 Rady Miasta Knurów z dnia 17 września 2014 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania
na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Knurów
lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania
organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg, pozwala na udzielenie ulgi w postaci
rozłożenia zadłużenia wobec Gminy Knurów na raty, a także umarzania i odraczania płatności
zobowiązań. W roku 2021 ratalna spłata zadłużenia z tytułu czynszu i opłat niezależnych od
właściciela dotyczyła 24 dłużników. Zawarte z dłużnikami ugody, obowiązujące na koniec 2021
roku obejmowały łączną kwotę tego zadłużenia wraz z odsetkami w wysokości 231 848,07 zł.
W Gminie Knurów istnieje możliwość spłaty zobowiązań z tytułu czynszu i opłat niezależnych
od właściciela poprzez wykonywanie świadczeń rzeczowych, które polegają na doręczaniu
korespondencji adresatom. W roku 2021 powyższa forma spłaty zobowiązań dotyczyła
8 dłużników, a spłacane w tej formie zadłużenie wraz z odsetkami z umów obowiązujących na
koniec 2021 roku wyniosło 156 350,01 zł.
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3. Koszty napraw, konserwacji oraz remontów lokali mieszkalnych i budynków.
Zakres napraw, konserwacji oraz remontów lokali mieszkalnych wynikał z okresowych przeglądów
technicznych budynków i mieszkań, bieżącego administrowania zasobem oraz konieczności przygotowania wolnych lokali do kolejnych wynajmów. Przedstawione koszty robót remontowych,
napraw

i konserwacji w zasobie mieszkaniowym w 2021 roku obejmowały w szczególności:

wymianę 47 szt. stolarki okiennej (w tym 41 szt. w lokalach mieszkalnych i 6 szt. w klatkach scho dowych), malowanie klatek schodowych w tym w budynkach mieszkalnych przy ul. Spółdzielczej 2,
ul. Spółdzielczej 4, ul. Antoniego Słoniny 15 i ul. Żwirki i Wigury 1, remont lokalu mieszkalnego po
pożarze przy Al. Piastów 13C/6 oraz wykonanie części remontowej sześciu lokali mieszkalnych
przy ul. Ks. Alojzego Koziełka 40/6, 40/7, 40/8, 40/9, 40/12 i 46/1 w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego.

Lp.

Roboty remontowe, naprawy i konserwacje

Wartość w zł netto
2021

1

2

3

1. Wymiana okien i drzwi w mieszkaniach i klatkach

73 899,88

2. Remonty i naprawy dachów dachówkowych i papowych

45 760,65

3. Malowanie klatek schodowych

70 228,69

4. Remonty wjazdów, placów wokół budynków i chodników

17 535,31

5. Remonty elementów małej architektury i śmietników
6.

Sukcesywne usuwanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji gazowych, systemów wentylacji i odprowadzania spalin w lokalach

7. Remonty i naprawy mieszkań
8.

104,11
21 137,28
445 872,83

Remonty mieszkań w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji”

9. Wykonanie dokumentacji projektowej

236 860,86
18 000,00

10. Pogotowie techniczne oraz naprawy i konserwacje różne

174 745,19

Tabela 47: Koszty napraw, konserwacji oraz remontów lokali mieszkalnych i budynków w roku
2021
Ważnym elementem prawidłowego utrzymania nieruchomości gminnej są ponoszone corocznie
roku koszty związane z eksploatacją bieżąca zasobu mieszkaniowego tj. energia elektryczna,
utrzymanie oraz pielęgnacja zieleni, opróżnianie lokali mieszkalnych z rzeczy zgromadzonych
w lokalu mieszkalnym np. po zgonie, a także wywóz rzeczy zebranych przy placykach gospodar-

Raport o stanie Gminy Knurów za rok 2021

65

czych, strychach, piwnicach niewiadomego pochodzenia do punktu selektywnego zgromadzenia
odpadów.
Ponadto znaczną część kosztów stanowią wydatki związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych na terenie Gminy Knurów.
Kolejnym wydatkiem zrealizowanym w 2021 roku, związanym z prawidłowym utrzymaniem nieruchomości jest obowiązek przeprowadzania deratyzacji zgodnie z § 23 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Knurów zatwierdzonego Uchwała nr XXXIII/412/2020 Rady
Miasta Knurów z dnia 16 grudnia 2020 r. Wiosenna i jesienna deratyzacja przeprowadzona została
w miesiącach maj/kwiecień oraz wrzesień/październik. Ponadto zabiegi były wykonywane są
dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku pojawienia się gryzoni.
Lp.

Usługi eksploatacyjne

1

2

Wartość w zł netto
2021
3

1. Energia elektryczna

162 664,76

2. Utrzymanie, pielęgnacja zieleni

89 120,44

3. Opróżnianie lokali mieszkalnych, wywóz gabarytów

124 925,57

4. Sprzątanie pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych

292 247,01

5. Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja

16 919,00

Tabela 48:Koszty eksploatacji budynków mieszkalnych w roku 2021

4. Inwestycje w zakresie podwyższenia standardu wyposażenia budynków i lokali
mieszkalnych
Ocena stanu technicznego budynków w zasobie gminy oraz standardu wyposażenia lokali wykazuje konieczność realizacji zadań inwestycyjnych w celu właściwego utrzymania budynków. Szeroki
zakres robót budowlanych i przebudowy budynków wynika przede wszystkim ze struktury wiekowej budynków w zasobie.
ilość budynków

Wiek budynku

ilość mieszkań

liczba

%

liczba

%

do 20 lat

0

0%

0

0%

od 21 do 100 lat

16

15%

132

19%
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powyżej 100 lat
w tym budynki po wykonanej
termomodernizacji i przebudowie

Ogółem

89

85%

560

81%

16

18%

82

15%

105

100%

692

100%

Tabela 49: Struktura wiekowa budynków mieszkalnych Gminy Knurów
Celem działań inwestycyjnych w najstarszej części zasobu mieszkaniowego, o wieku budynków
100 i więcej lat, jest przebudowa budynków i lokali oraz podwyższenie standardu wyposażenia
mieszkań. W wyniku realizacji inwestycji w roku 2021 zmodernizowano 11 lokali w 3 budynkach.
Ponadto dokonano termomodernizacji 4 zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji co podwyższyło standard kolejnych 16 lokali mieszkalnych. Ogółem w 2021 roku
zmodernizowano 27 mieszkań w najstarszym zasobie budynków.
W roku 2021 gmina zakończyła realizację zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Powyższe dotyczyło realizacji projektu: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji”, na który Gmina
Knurów uzyskała kwotę 11 400 322,72 zł, obejmującego docelowo 13 budynków. Wartość robót
budowlanych w ramach ww. zadania inwestycyjnego w roku 2021 wyniosła 6 347 774,59 zł brutto.
W 2021 roku kontynuowano rozpoczętą w 2020 roku realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. A. Słoniny 11 w Knurowie – III etap.” Zadanie dotyczy lewej części budynku, w której znajduje się 5 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 287,73 m².
W 2018 roku została zrealizowana przebudowa i termomodernizacja prawej części budynku przy
ul. Antoniego Słoniny 11 w Knurowie w ramach II etapu. Wykonanie projektu pozostałej lewej części budynku wraz z lokalami nr: 1,2,3,4 i 5 nastąpiło w roku 2019, a wykonanie zadania w roku
2020 i 2021. W wyniku przebudowy lokale zostały wyposażone w piece gazowe dwufunkcyjne
z zamkniętą komorą spalania. Wykonane zostały instalacje elektryczne, gazowe, wod-kan, c.o.,
c.w.u., teletechniczne i RTV. W ramach termomodernizacji zostało przeprowadzone osuszenie budynku i wykonanie hydroizolacji w formie przepony przeciwwilgociowej, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i ocieplenie ścian fundamentowych w części objętej inwestycją. Zadanie wiązało się
z procesem likwidacji źródeł niskiej emisji. Realizacja ww. zadania, w ramach umów zawartych
przez gminę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
umożliwiła umorzenie częściowe pożyczek udzielonych gminie przez fundusz.
Kolejnym realizowanym w 2021 roku zadaniem inwestycyjnym była „Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji”. Corocznie planuje się wykonanie przebudowy kilku do kil-
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kunastu lokali mieszkalnych, gdzie oprócz wykonania łazienki z WC wprowadza się zmianę sposobu ogrzewania lokali. W roku 2021 zadaniem objęto 6 lokali mieszkalnych.
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy
ul. Ks. Alojzego Koziełka 49 w Knurowie” w 2021 roku wykonano Audyt remontowy, dokumentację
techniczną obejmującą projekt budowlano-wykonawczy oraz przedmiary i kosztorysy inwestorskie.
W 2021 roku kontynuowano również roboty budowlane w zakresie zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa budynku przy ul. Antoniego Słoniny 27 wraz z przebudową instalacji gazowej.” W wyniku realizacji robót powstanie 8 lokali mieszkalnych, które wyposażone będą w piece gazowe
dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania, instalacje gazowe, elektryczne, wod-kan, c.o., c.w.u.,
teletechniczne i RTV. Zostaną wykonane roboty m.in. w zakresie wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej, osuszenia ścian budynku wraz z hydroizolacją w formie przepony przeciwwilgociowej,
ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, ocieplenia ścian fundamentowych, inne roboty ogólnobudowlane oraz zagospodarowanie terenu z budową wiaty śmietnikowej i wiaty na rowery i wózki.
Zakończenie robót nastąpi w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Lp.

Inwestycje w roku 2021

1

2
Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Antoniego Słoniny 11 w Knurowie – III Etap
Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Alojzego
Koziełka 49 w Knurowie
Przebudowa lokali mieszkalnych z likwidacją źródeł niskiej emisji
Przebudowa budynku przy ul. Antoniego Słoniny 27 wraz z przebudową instalacji gazowej

1.
2.
3.
4.
5.

Ogółem

Wartość zł brutto
2021
3
1 211 348,36
6 347 774,59
72 970,00
245 582,27
359 615,60
8 237 290,82

Tabela 50: Koszty inwestycji w budynkach i lokalach w zasobie mieszkaniowym Gminy Knurów

5 Lokale użytkowe Gminy Knurów administrowane przez Miejski Zespół Gospodarki
Lokalowej i Administracji w Knurowie
Lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Knurów, administrowane przez Miejski Zespół
Gospodarki Lokalowej I Administracji w Knurowie są wynajmowane lub wydzierżawiane na czas
nieokreślony lub na czas określony dłuższy niż trzy lata w oparciu o Uchwałę Nr XLVIII/705/14
Rady Miasta Knurów z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych
stanowiących własność Gminy Knurów, z późniejszą zmianą w Uchwale Nr XXII/291/16 z dnia
29 czerwca 2016 r. Zgodnie z ww. uchwałą najem wolnych lokali użytkowych następuje w trybie
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przeprowadzenia przetargu, którego regulamin określa Zarządzenie Nr 380/MZGLiA/2014
Prezydenta Miasta Knurów z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
przetargów na najem lub oddanie w dzierżawę lokali użytkowych stanowiących własność Gminy
Knurów. Wykonując ww. Zarządzenie Dyrektor MZGLiA każdorazowo przygotowując przetarg na
wolne lokale użytkowe podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu
lub dzierżawy w trybie przetargu. Tryb bezprzetargowego wynajmu lokali dotyczy w szczególności:
wynajmowania lokali w przypadku gdy uprzednio ogłoszony dwukrotnie przetarg na dany lokal nie
doszedł do skutku z powodu braku ważnych ofert lub wynajmowania lokali na rzecz organizacji
i stowarzyszeń społecznych, kulturalnych, charytatywnych i opiekuńczych pod warunkiem
przeznaczenia lokalu na działalność statutową niezwiązaną z działalnością gospodarczą.
W 2021 roku zostało zawartych 25 umów najmu lokali użytkowych. Wynajem w trybie przetargu
dotyczył 17 umów, natomiast bezprzetargowo zawarto 8 umów najmu.
Stawki czynszu za 1m² powierzchni lokali użytkowych określone przez Prezydenta Miasta
stanowią podstawę do ustalania warunków przy przeprowadzaniu przetargów. Kryterium stawki
czynszu stanowi rodzaj działalności lub celu, na który najemca przeznacza lokal użytkowy.
Najniższe stawki czynszu dotyczą lokali wynajmowanych na rzecz stowarzyszeń, organizacji
społecznych, kulturalnych, charytatywnych i opiekuńczych, przeznaczonych na cele statutowe,
niezwiązane z działalnością gospodarczą.
Najwyższa stawka czynszu w zakresie lokali przeznaczonych na prowadzenie działalności
handlowej, detalicznej, gastronomicznej w roku 2021 obowiązywała dla lokali użytkowych
położonych w budynku przy ul. Szpitalnej 8.
Struktura oraz powierzchnia zasobu lokali użytkowych gminy w administracji Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracji na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiona została w tabeli
poniżej.

Lp

Struktura lokali
użytkowych Gminy
Knurów

Wielkość zasobów na dzień 31.12.2021 r.

1

2

3

1. Budynki gminne z lokalami
użytkowymi:
Ilość budynków
Ilość lokali użytkowych
Powierzchnia lokali
użytkowych gminnych w m²
2. Budynki gminne z lokalami
mieszkalnymi i użytkowymi:
Ilość budynków
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253
7 902,37

6
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Ilość lokali użytkowych
Powierzchnia lokali
użytkowych gminnych w m²
3. Budynki wspólnot
mieszkaniowych z
gminnymi lokalami
użytkowymi:
Ilość budynków
Ilość lokali użytkowych
gminnych
Powierzchnia lokali
użytkowych gminnych w m²
Zasób lokali użytkowych
gminy ogółem
Ilość budynków
Ilość lokali użytkowych
Powierzchnia lokali
użytkowych ogółem w m²

47
2254,34

10
13

Ogółem

502,05

23
313
10 658,76

Tabela 51: Stan lokali użytkowych gminy administrowanych przez MZGLiA na dzień 31.12.2021 r.

Liczba lokali użytkowych wynajętych na dzień 31 grudnia 2021 r. obejmowała 78% zasobu ogółem
i wynosiła 244 lokale.
Znaczna część lokali użytkowych nie wynajętych dotyczyła nieruchomości przy ul. Dworcowej 38a.
Procedura przygotowania do sprzedaży ww. nieruchomości wstrzymała ponowny wynajem
zwolnionych w ostatnim roku lokali użytkowych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba lokali
użytkowych nie objętych wynajmem w budynku wynosiła 51.
W trybie przepisów dotyczących wynajmu lokali użytkowych MZGLiA prowadził w 2021 roku
wynajem 69 lokali użytkowych – garaży lub pomieszczeń gospodarczych o powierzchni 931,14 m².
Od 2021 roku MZGLiA dokonał zmian w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości,
na których znajdują się wynajmowane lokale użytkowe, w tym wyodrębnienia miejsc odbioru
odpadów poprzez podział istniejących śmietników i budowę nowych placyków gospodarczych oraz
wyposażenia śmietników w dodatkowe pojemniki na segregację odpadów wyłącznie do użytku
najemców lokali użytkowych. Powyższe wynikało z Uchwały Nr XXVII/344/2020 Rady Miasta
Knurów z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/335/12 z dnia 19 września
2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Koszt napraw i konserwacji w budynkach z lokalami użytkowymi lub lokalach użytkowych w roku
2021 wyniósł 95.685,19 zł., i obejmował w szczególności: naprawy instalacji sanitarnej,
kanalizacyjnej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej oraz wykonanie i montaż obudowy
śmietnikowej,

odnawianie

powłok

malarskich,
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montaż

zadaszenia

platformy

dla

niepełnosprawnych, wykonanie podłoża wraz z izolacją pod posadzkę oraz innych prac
naprawczych.

6. Dzierżawa lub wynajem terenu stanowiącego własność Gminy Knurów administrowanego
przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.
Gminne tereny administrowane są przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej I Administracji
w Knurowie w roku 2021 były oddawane w dzierżawę lub najem na czas nieoznaczony lub na czas
określony dłuższy niż trzy lata następuje w oparciu o Uchwałę Nr XXVI/467/08 Rady Miasta
Knurów z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości stanowiących własność Gminy Knurów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas
oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, z późniejszą zmianą w Uchwale
Nr VI/62/15 z dnia 11 marca 2015 r.
Stawki czynszu za 1m² powierzchni dzierżawionej określone są w Zarządzeniu nr 183/GR/19
Prezydenta Miasta Knurów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za dzierżawę
gruntów stanowiących własność Gminy Knurów.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji administrował
terenami dzierżawnymi o powierzchni 8.860,34 m2 w tym pod 413 garaże blaszane.
Zmniejszenie w 2021 roku ilości lokali użytkowych - garaży oraz powierzchni gruntu pod garaże
blaszane w rejonie ul. Spółdzielczej, na działce administrowanej przez MZGLiA wynikło
z konieczności uporządkowania ww. terenu, planowanej sprzedaży części obiektów i gruntu oraz
likwidacji jednego obiektu związanej z rozwiązaniem funkcjonalno-przestrzennej komunikacji
istniejących wspólnot mieszkaniowych, położonych przy ul. Dworcowej 2 – 10, z drogami
publicznymi.

7. Zasady wynajmu lokali mieszkalnych Gminy Knurów
Zasady wynajmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Knurów, w tym kryterium
wyboru osób, z którymi mogą być zawierane umowy najmu lokali mieszkalnych określa załącznik
do Uchwały Nr XLI/512/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów (Dz. Urz. Woj.
Śl. Poz. 4973 z 13 lipca 2021 r.).
Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy

i zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 172 ) oraz ww. załącznikiem do

uchwały, mieszkaniowy zasób gminy służy przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb mieszkanio-
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wych gospodarstw domowych o niskich dochodach tj. ubiegających się o najem socjalny lokalu
z tytułu niedostatku finansowego lub wynajem lokalu z tytułu trudnej sytuacji materialnej.
Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr XLI/512/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Knurów (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4973 z 13 lipca 2021 r.) o wynajem lokalu mieszkalnego w zasobie
mieszkaniowym Gminy Knurów, mogą ubiegać się osoby zamieszkujące na terenie naszego
miasta oraz spełniające kryteria określone w ww. załączniku do uchwały. Umowy najmu lokali
mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Knurów mogą być zawarte z osobami, które
uzyskały opinię Komisji Mieszkaniowej i zostały umieszczone w wykazie osób zakwalifikowanych
do wynajmu gminnych lokali mieszkalnych, z osobami, którym zaoferowano lokal zamienny
i zawarto z nimi porozumienie w sprawie zwrotu zajmowanego dotychczas lokalu oraz z osobami,
którym sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu mieszkalnego przyznał prawo do najmu
socjalnego lokalu.
Tabela Nr 1 – Liczba wnioskodawców ubiegających się o wynajem lokalu mieszkalnego
w zasobie mieszkaniowym Gminy Knurów w 2021 roku
Liczba wnioskodawców ogółem, z tego:

90

Z tytułu wynajmu zajmowanych bezumownie lokali lub wynajem zajmującym
lokale bez tytułu prawnego

8

Z tytułu wynajmu lokali w zamian za przekazanie lokalu obecnie zajmowanego
do dyspozycji Gminy

10

Z tytułu trudnej sytuacji materialnej, trudnej sytuacji rodzinnej lub trudnych
warunków mieszkaniowych

31

Z tytułu trudnej sytuacji rodzinnej lub trudnych warunków mieszkaniowych, z
przekroczeniem kryterium dochodowego niedostatku finansowego oraz
kryterium trudnej sytuacji materialnej, określonego w załączniku do Uchwały Nr
XLI/512/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Knurów (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 4973 z 13 lipca 2021r.)

8

Najem socjalny lokali mieszkalnych z tytułu niedostatku finansowego
Wynajem lokalu zamiennego na podstawie porozumienia w sprawie zwrotu
zajmowanego lokalu

26
7

Tabela 52: Liczba wnioskodawców ubiegających się o wynajem lokalu mieszkalnego w zasobie
Gminy Knurów

Tabela Nr 2 – Liczba wnioskodawców umieszczonych w wykazach wynajmu oraz
w wykazach dodatkowych wynajmu lokali mieszkalnych w 2021 roku oraz wnioskodawców,
którzy ubiegali się o wynajem lokalu zamiennego na podstawie porozumienia w sprawie
zwrotu zajmowanego lokalu gminie
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Liczba wnioskodawców ogółem, z tego:

52

Z tytułu wynajmu zajmowanych bezumownie lokali lub wynajem zajmującym
lokale bez tytułu prawnego

7

Z tytułu wynajmu lokali w zamian za przekazanie lokalu obecnie zajmowanego
do dyspozycji Gminy

6

Z tytułu trudnej sytuacji materialnej, trudnej sytuacji rodzinnej lub trudnych
warunków mieszkaniowych

23

Z tytułu trudnej sytuacji rodzinnej lub trudnych warunków mieszkaniowych, z
przekroczeniem kryterium dochodowego niedostatku finansowego oraz
kryterium trudnej sytuacji materialnej, określonego w załączniku do Uchwały Nr
XLI/512/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Knurów (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 4973 z 13 lipca 2021r.)

1

Najem socjalny lokali mieszkalnych z tytułu niedostatku finansowego

8

Wynajem lokalu zamiennego na podstawie porozumienia w sprawie zwrotu
zajmowanego lokalu

7

Tabela 53: Liczba wnioskodawców umieszczonych w wykazach wynajmu lokali mieszkalnych

Tabela Nr 3 – Liczba wniosków z tytułu realizacji wyroków sądowych w 2021 roku
Liczba zarejestrowanych wyroków prawomocnych orzekających eksmisję z prawem
do lokalu socjalnego

2

Liczba zarejestrowanych wyroków prawomocnych orzekających eksmisję bez prawa
do lokalu socjalnego

1

Tabela 54: Liczba wniosków z tytułu realizacji wyroków sądowych
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Rozdział 7: Polityka społeczna
Zgodnie z zapisami art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy
należy opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej.
W 2021 roku, na terenie Gminy Knurów obowiązywała Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Knurów na lata 2021 – 2026, przyjęta Uchwałą Nr XLIII/540/2021 Rady
Miasta Knurów z dnia 15 września 2021 r. Jest to dokument wieloletni, mający istotne znaczenie
dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców, w szczególności grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz osób bezrobotnych. W imieniu Gminy, zadaniami z zakresu
pomocy społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu zajmuje się Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Knurowie Jest to jednostka organizacyjna funkcjonującą w oparciu o statut
nadany mu przez Radę Miasta Knurów Uchwałą Nr LI/779/10 z dnia 20 października 2010 r.
(z późn. zm.). Do katalogu działań MOPS Knurów, m.in. należy przyznawanie i wypłacanie
świadczeń, prowadzenie pracy socjalnej, rozwój i prowadzenie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
czy też rozwijanie nowych form pomocy.
1. Narzędzia aktywnej polityki społecznej w Gminie Knurów
a) Świadczenia na rzecz rodzin
System świadczeń ma na celu pomoc rodzinom, które nie są w stanie zaspokoić wszystkich
własnych potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. Pomoc ta jest
świadczona w postaci zasiłków rodzinnych i dodatków, świadczeń opiekuńczych, zasiłków dla
opiekuna, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz
udzielana w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół.
W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz
z dodatkami, jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka, świadczeń pielęgnacyjnych,
świadczeń rodzicielskich wydatkowano kwotę 7.493,319,00 zł., na jednorazowe świadczenia
„Za życiem” – 52.000,00 zł., na zasiłki dla opiekuna – 9.507,00 zł, co daje łącznie kwotę
7.554.826,00 zł. (w analogicznym okresie 2020 roku wydatkowano kwotę 7.547.923,00 zł).
Ponadto dla wnioskodawców opiekujących się osobami niepełnosprawnymi (pobierającymi
świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów) były opłacane
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 548.008,00 zł, (w 2020 roku odpowiednio
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na kwotę 482.209,00) oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne na łączną kwotę 55.972 zł
(w 2020 roku na kwotę 41.232,00 zł).
Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2021 roku wydatkowano kwotę 956.244,00 zł,
zaś w 2020 roku - 902.074,00 zł. Nastąpił nieznaczny spadek ilości świadczeń wypłacanych rodzinom
z funduszu alimentacyjnego z 192 w 2020 r. na 172 w 2021 roku.
W 2021 roku złożono 37 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego z czego: przyznano 32
stypendiów szkolnych dla uczniów, odmówiono przyznania stypendium 5 uczniom. Ogółem wydatki
poniesione na realizację ww. świadczeń wyniosły 29 249,92 zł. (w 2020 roku odpowiednio 41
stypendiów i kwota 33 286,71 zł.)
Analizując powyższe dane można zauważyć, że wypłacane w 2021 roku świadczenia na rzecz rodzin, w szczególności zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia
dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe świadczenia „Za życiem” oraz zasiłki dla opiekuna kształtują się na poziomie porównywalnym w stosunku do 2020
roku.
W okresie zasiłkowym 2021/2022 próg dochodowy uprawniający do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900 zł na osobę w rodzinie. Ponadto przy ustalaniu prawa do świadczeń działa zasada “złotówka za złotówkę” polegająca na proporcjonalnym zmniejszaniu świadczenia przy przekroczeniu kryterium dochodowego. Świadczenie przysługuje wówczas w wysokości pomniejszonej o kwotę
przekroczenia kryterium. Pomimo tych zmian, w 2021 roku nastąpił spadek ilości rodzin korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powyższe kryteria dochodowe w przypadku osób
pracujących, szczególnie samotnie wychowujących dzieci, nie przyczyniły się do zwiększenia liczby
rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego. Wzrost nawet minimalnego wynagrodzenia z jednej strony wpływa na poprawę sytuacji finansowej rodzin, ale może również spowodować przekroczenie kryterium dochodowego, co skutkuje brakiem przyznania lub uchylenie prawa do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego.
b)

Świadczenia

w

ramach

programu

Rodzina

500+

(świadczenie

wychowawcze),

świadczenie „Dobry Start”
W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. rządowym programem Rodzina 500+
w Knurowie objęto 7.032 dzieci, ogółem wypłacono w 2021 roku 79.370 świadczeń W okresie od
01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na wypłatę świadczeń wychowawczych (wraz z kosztami
obsługi) wydatkowano kwotę 39.764.695,26 zł.
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Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na
dochody uzyskiwane przez rodzinę. Przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie
wymaga też ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków
składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie dobry start przyznawane i wypłacane jest
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak dotychczas przez gminy lub powiatowe centra
pomocy rodzinie.
c) Pomoc środowiskowa w formie świadczeń pieniężnych
Zasiłki celowe, okresowe oraz stałe, były wypłacane głównie osobom i rodzinom, których dochody
nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego. W 2021 roku decyzjami administracyjnymi
przyznano świadczenia dla 468 osób z 307 rodzin. Łącznie na świadczenia z pomocy społecznej
wydatkowano kwotę 2.604.185,00 zł.
W 2021 roku zmniejszyła się kwota wydatków na świadczenia w postaci zasiłków okresowych.
Z analizy świadczeń wynika, że był to wynik zwiększenia wysokości dochodów rodzin
korzystających z tych świadczeń, a co za tym idzie niższej wysokości zasiłków.
Zanotowano także spadek wydatków na zasiłki stałe, gdyż pomimo przyznawania zasiłków nowym
osobom, obniżyła się liczba świadczeniobiorców. Przyczyną spadku liczby osób były zgony osób
korzystających, uzyskanie orzeczenia świadczącego o poprawie stanu zdrowia, nabycie praw do
świadczeń z ZUS lub podjęcie pracy przez świadczeniobiorcę.
d) Pomoc środowiskowa w formie świadczeń niepieniężnych
Realizowana była w postaci: pracy socjalnej, prac społeczno–użytecznych, interwencji kryzysowej,
usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, zapewnienia miejsca w domach
pomocy społecznej, posiłków oraz schronienia dla osób tego pozbawionych.
Ustawa o pomocy społecznej definiuje pracę socjalną jako działalność zawodową mającą na celu
pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków
sprzyjających temu celowi.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie koordynował i uczestniczył w realizacji prac
społecznie użytecznych na terenie Gminy Knurów. Zadaniem Ośrodka było, m.in. wskazanie
osób bezrobotnych, które korzystały z pomocy społecznej i spełniały wymagania do
skierowania na prace społecznie użyteczne.



W 2021 roku Gmina Knurów zapewniała schronienie w schronisku dla osób bezdomnych
w Niewieszy prowadzonym przez Fundację Zacisze Grażyny oraz w schronisku
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dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Gwizdaju. Umowy na realizację zadania były
zawarte na podstawie przetargu nieograniczonego.


Dodatkowo

Miejski

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

pokrywał

koszty

pobytu

matki

z dziećmi w placówce udzielającej tego typu schronienia.


Stale rosną koszty pobytu osób w domach pomocy społecznej ponoszone przez gminę.
W 2021 roku kwota wydatków wzrosła o 17%. W domach pomocy umieszczono 8 nowych
osób.



Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) funkcjonuje od maja 2006 roku przy MOPS w Knurowie
i

przeznaczony

jest

dla:

osób

przeżywających

bolesne

doświadczenia

życiowe,

a w szczególności przypadki przemocy w rodzinie, problemy uzależnienia i współuzależnienia,
problemy wychowawcze i funkcjonowania rodziny. Formy pracy PIK: informacja, porada,
terapia, wsparcie, edukacja, interwencje, grupa wsparcia – każdorazowo rodzaj pomocy, jej
zakres i formy dostosowywane są do indywidualnych potrzeb. W 2021 roku ze wsparcia PIK
skorzystały

173

rodziny,

ponadto

udzielono

pomocy

169

dzieciom.

Działaniami

terapeutycznymi objęto 435 osób w 151 rodzinach. W porównaniu do roku poprzedniego
tj. 2020 zauważa się niewielki spadek liczby osób korzystających z wsparcia PIK - do poziomu
z roku 2019.


Usługi opiekuńcze realizowane były w 2021 roku przez Śląski Oddział Okręgowy PCK
w Katowicach - Oddział Rejonowy w Knurowie. Z powyższego wsparcia skorzystało 68 osób.
W stosunku do 2020 roku nastąpił wzrost osób korzystających z w/w wsparcia (w 2020 roku –
51 osób). Liczba zrealizowanych usług opiekuńczych wyniosła 8.567 godzin (w 2020 roku –
7.744 godzin). Łączny koszt zadania - biorąc pod uwagę liczbę zrealizowanych usług i koszt
jednej godziny wyniósł w 2021 roku – 231.309,00 zł (w 2020 roku – 185.856,00 zł).
Z dokonanej analizy wynika, że nastąpił wzrost osób korzystających jak również liczby
zrealizowanych godzin.



Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem z zakresu pomocy
społecznej zleconym przez administracje rządową. W okresie od stycznia 2021 roku do
grudnia 2021 roku zrealizowano łącznie 173 godziny (w 2020 roku - 167 godzin). Koszt
zadania wyniósł 6.401,00 zł, a po uwzględnieniu odpłatności osób korzystających z usług –
3.367,00zł). W 2021 roku usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były dla
4 osób.

e) Programy żywnościowe
Na terenie Gminy Knurów realizowane były 2 programy żywnościowe:
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•

Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 - realizowany
poprzez opłacanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach, wydawanie gorących
posiłków w ośrodku wsparcia dla osób kwalifikujących się do ich przyznania, opłacanie
wyżywienia w schroniskach, wypłacanie świadczeń pieniężnych dla osób, które z różnych
przyczyn nie mogą korzystać z gorącego posiłku. W 2021 roku programem dożywiania
realizowanym przez MOPS Knurów objęto 260 osób w tym z posiłku korzystały 142 osoby.
Łączny koszt realizacji programu wyniósł 102.406,25 zł.
Pomimo

utrzymującej

się

liczby

osób

korzystających,

koszt

realizacji

Programu

w 2021 roku uległ obniżeniu, ponieważ w okresie nauczania zdalnego (spowodowanego
stanem epidemii na terenie kraju), dzieci nie korzystały obiadów w szkołach. Rodziny, których
dochód

wraz

ze

świadczeniami

wychowawczymi

nie

przekroczył

150%

kryterium

dochodowego, zamiast obiadów miały wypłacane świadczenia pieniężne.

•

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) realizowany w ramach
Europejskiego

Funduszu

Pomocy

Najbardziej

Potrzebującym

(FEAD).

Realizacja

Podprogramu w 2021 roku rozpoczęła się w styczniu. W ramach tego Podprogramu, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie wydał łącznie 187 skierowań dla osób samotnych
lub rodzin, w których było łącznie 508 osób.
Osoby potrzebujące korzystały także z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in.
przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania
budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności
i włączenia społecznego. W siedzibie PCK Knurów odbyły się dwa szkolenia stacjonarne.
Z uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, szkolenia odbywały
się w systemie on-line za pośrednictwem aplikacji Facebook.
W Knurowie partnerem w realizacji programu FEAD był PCK - Zarząd Rejonowy
w Knurowie.

f) Realizacja Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2021
Celem Programu było zapewnienie dzieciom i osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub
umiarkowanym wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności i udziału w uczestnictwie w życiu
społecznym. Z Programu skorzystały 22 osoby, łącznie wykonano 5477 godzin usługi asystenckiej

g) Realizacja Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2021 Pobyt dzienny
Realizacja programu polegała na wsparciu członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę
nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki
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wytchnieniowej. Z programu skorzystało 6 rodzin, łącznie wykonano 1.172 godziny usługi opieki
wytchnieniowej.
h) Realizacja Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2021 Pobyt całodobowy
Realizacja programu polegała na wsparciu członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę
nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki
wytchnieniowej. Z programu skorzystało 5 rodzin, łącznie wykonano 58 dni usługi opieki wytchnieniowej.
i)

Działania związane z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii w związku

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
W związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Knurowie podejmował wiele działań na rzecz mieszkańców Knurowa mających na
celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie choroby COVID -19 oraz wywołanych nią
sytuacji kryzysowych.
Od

marca

do

nadal

każdego

dnia

(łącznie

z

sobotami,

niedzielami

i

świętami)

w godzinach 730 – 1900 pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie pełnią
dyżur telefoniczny w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy,
zwłaszcza ludziom starszym, samotnym, niepełnosprawnym. W ramach dyżuru udzielano
informacji wszystkim mieszkańcom, podejmowane były liczne działania, m. in. na rzecz osób
odbywających lub wymagających odbycia kwarantanny lub izolacji.
W czasie epidemii na terenie kraju, od marca 2020 roku pracownicy MOPS udzielali
wieloaspektowej pomocy wszystkim mieszkańcom Knurowa, szczególnie osobom przebywającym
na kwarantannie. Była to m. in. pomoc w postaci:



zapewnienia

miejsca

odbycia

dobrowolnej

kwarantanny

osobom

bezdomnym,

które wymagały skierowania do schroniska dla osób bezdomnych – w 2021 r. kwarantanna była
zapewniana w schronisku, w ramach zawartej umowy,



zapewnienie

całodziennego

wyżywienia

przygotowywanego

w

Ośrodku

Wsparcia

dostarczanego przez funkcjonariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej, osobom i rodzinom, które
nie mogły sobie tego zabezpieczyć przebywając na kwarantannie,
•

skierowanie i dostarczenie żywności w ramach FEAD

•

pomoc w zrobieniu i dostarczeniu zakupów,

•

pomoc w realizacji recept i dostarczeniu leków z apteki,

•

pomoc w zakupie i dostarczeniu posiłków z punktów sprzedaży posiłków,

•

pomoc psychologiczna ,
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•

pomoc w załatwieniu e-porad lekarskich,

•

pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

•

pomoc w postaci wyprowadzania psa osób przebywających na kwarantannie (współpraca
z wolontariuszami),

•

pomoc w załatwianiu terminów sczepień,

•

udzielanie wieloaspektowej informacji wszystkim mieszkańcom.

j) Realizacja rządowego programu „Wspieraj seniora”
W październiku 2020 roku wszedł w życie rządowy program „Wspieraj Seniora”, który przedłużono
na rok 2021. Był to program wsparcia na rzecz Seniorów (osób w wieku 70 + lub w szczególnych
przypadkach poniżej 70 roku życia), którzy w obowiązującym stanie epidemii (ogłoszonej
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2) zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa
wsparcia miała dotyczyć w szczególności robienia zakupów, zgodnie ze wskazanym przez seniora
zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby. Może dotyczyć także pomocy
w załatwianiu spraw urzędowych, wyprowadzaniu psa na spacer, dostarczaniu ciepłych posiłków
z lokalu gastronomicznego.
W ramach programu „Wspieraj Seniora” została uruchomiona infolinia, na którą mogły zgłaszać się
osoby potrzebujące oraz wolontariusze gotowi do świadczenia pomocy. Dodatkowo, Seniorzy mają
możliwość zgłoszenia potrzeby pomocy w ramach Programu bezpośrednio w ośrodku pomocy
społecznej (z pominięciem telefonu na infolinię). Ośrodek Pomocy Społecznej miał obowiązek
codziennego monitorowania i obsługiwania zgłoszeń z infolinii.
k) Realizacja rządowego programu „Czyste powietrze”
Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł
ciepła. Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferuje dotację na
wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Od 21 października 2020 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nowe zadanie w zakresie wydawania zaświadczeń
o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” – wydano 29 Zaświadczeń.
2. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
W ramach usługi wsparcia rodziny MOPS w Knurowie koordynował system asystentury rodzinnej.
W 2021 roku wsparciem asystenta zostały objęte 40 rodziny, w których przebywało łącznie 140
osób, w tym 78 dzieci. W 10 przypadkach były to rodziny wykazujące bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych

i

prowadzeniu

gospodarstwa

domowego,

wskazane

przez

pracowników socjalnych w celu zapobiegnięcia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej oraz 30
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rodzin, którym Sąd nakazał współpracę z asystentem rodziny.
W porównaniu z rokiem 2020 liczba rodzin korzystających z pomocy asystenta rodziny spadła
o 2 rodziny. Obserwuje się wzrost liczby postanowień sądowych nakazujących rodzinie współpracę
z asystentem (o 20 %) i składanie sprawozdań z przebiegu realizacji tego zadania.
Na przełomie całego roku 2021 w pieczy zastępczej przebywało łącznie 72 dzieci, z czego 63
dzieci w rodzinach zastępczych, a 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dane te
wskazują na 5 % wzrost umieszczeń w stosunku do roku poprzedniego (w 2020 roku było - 69
dzieci, tj. w rodzinach zastępczych – 59 i 10 w placówkach).
Całkowity koszt pobytu dzieci przebywających w pieczy zastępczej w roku 2021 wyniósł
486.008,50zł, w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 187.052,18 zł i rodzinach
zastępczych – 298.956,32 zł (w roku 2020 – 400.069,87 zł). Ogólny koszt wzrósł o ponad 21%.
Wydatki związane z pieczą zastępczą są uzależnione od długości pobytu dzieci w pieczy i liczby
nowych umieszczeń. Wynikają z ustawowego naliczania procentowego udziału gminy we
współfinansowaniu kosztów pobytu dzieci przebywających w pieczy (1 rok – 10%, 2 rok – 30%,
od 3 roku – 50%).

3. Ośrodek Wsparcia
Ośrodek Wsparcia jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie. Stanowi on środowiskową formę pomocy dziennego pobytu, przeznaczoną dla osób
wymagających uzasadnionej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych.
Zlokalizowany jest w Knurowie przy ul. 1 Maja 45. Czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do
piątku od 8.00 do 16.00
Ośrodek Wsparcia pełni następujące funkcje:
a) Dzienny Dom „Senior +” – w roku 2021 realizował zadania zlecone w ramach Modułu II-go
Programu Wieloletniego „Senior +” na lata na lata 2021-2025. Dom zapewnił wsparcie osobom
nieaktywnym zawodowo powyżej 60 roku życia, które ze względu na wiek wymagały wsparcia
i częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
Na wykonanie zadania publicznego realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na
lata 2021 – 2025 (Edycja 2021) otrzymano dotację budżetowa w wysokości 106.800,00 zł.
Cele i zadania działalności Domu obejmują: zapewnienie Seniorom wsparcia oraz pomocy
adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, zwiększenie integracji
społecznej środowiska Seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych, zwiększenie
zaangażowania Seniorów w życie społeczności lokalnej oraz promowanie aktywnego starzenia
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się. Służy to przeciwdziałaniu marginalizacji osób starszych oraz budowaniu ich świadomości bycia
aktywnym członkiem społeczności lokalnej. Założone cele realizowane są dzięki ofercie
terapeutycznej, rehabilitacyjnej, społeczno – kulturalnej, profilaktyce zdrowotnej oraz pomocy
socjalnej. Ponadto zajęcia mają na celu zagospodarowanie czasu wolnego, organizację życia bez
konieczności zmiany miejsca zamieszkania, pobudzanie aktywności społecznej, twórczej
i życiowych, rozwijanie indywidualnych predyspozycji. Placówka prowadzi wsparcie metodami
pracy indywidualnej i grupowej. Zatrudnia psychologa, instruktora terapii zajęciowej, fizjoterapeutę
oraz pracownika socjalnego. Udział w zajęciach Dziennego Domu „Senior+” służy zwiększaniu
integracji społecznej, utrzymaniu zdrowych relacji społecznych z jednostką i grupą oraz rozwijaniu
umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych oraz sytuacjach zagrażających
zdrowiu psychicznemu.
Z usług Dziennego Domu „Senior +” w 2021 roku skorzystało 29 osób, wśród których 27
uczestników, to osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w różnym stopniu, w tym również
wykazujące zakłócenia czynności psychicznych.
W związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, w terminach: 01 stycznia 2021 r. do 03
maja 2021 r. - Dzienny Dom „Senior+” miał zawieszoną działalność. W tym czasie części osobom
wydawano posiłki i utrzymywano kontakt telefoniczny z podopiecznymi celem monitorowania ich
kondycji psychicznej i fizycznej. Działalność wznowiono 04 maja 2021 r. Prowadzono wówczas
zajęcia w zaostrzonym reżimie sanitarnym – seniorzy uczęszczali na zajęcia na dwie zmiany:
ranną i popołudniową. W związku z powyższym w okresie zawieszenia działalności nie
wykorzystano pełnej kwoty dotacji rządowej przyznanej, na zapewnienie funkcjonowania
Dziennego Domu „Senior+”. Dotację

w kwocie 9.256,00 zł zwrócono do Śląskiego Urzędu

Wojewódzkiego.
b) Punkt wydawania posiłków - pełni kilka funkcji. Jest to miejsce spożywania posiłków,
pomieszczenie ogólnodostępne dla Uczestników Dziennego Domu „Senior+”.
W 2021 roku wydawane były cztery rodzaje posiłków: śniadania, obiady i kolacje dla
pensjonariuszy Ośrodka Wsparcia oraz gorący posiłek dla klientów MOPS, którzy własnym
staraniem nie byli w stanie zapewnić sobie posiłku.
W 2021 roku z obiadów w skorzystało 84 osoby (w tym 43 osobom dostarczono posiłki do miejsca
zamieszkania, 29 osób to Uczestnicy Dziennego Domu Senior+); natomiast z gorącego posiłku
skorzystało 19 osób.
Dostarczenie posiłków dla 43 mieszkańców miasta jest to bardzo ważna funkcja punktu
wydawania posiłków przy OW. Wyżej wymienione osoby są to osoby niepełnosprawne, często
starsze, którym dostarczenie posiłku pozwala na pozostanie w ich naturalnym środowisku
domowym, bez konieczności umieszczenia, np. w domu pomocy społecznej.
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Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez dostarczenie posiłków zachowuje kontakt i monitoruje osoby
korzystające z tej formy pomocy.
c) Punkt do utrzymania higieny osobistej - dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz.
od 15.00 do 16.00. Prawo do bezpłatnego skorzystania z urządzeń do utrzymania higieny osobistej
w Ośrodku Wsparcia, mają wskazani przez pracownika socjalnego Klienci pomocy społecznej, którzy nie mają odpowiednich warunków sanitarnych w miejscu swojego zamieszkania.
d) Kluby samopomocowe - w 2021 roku nie prowadzono zajęć w ramach Klubu Samopomoc.
W kolejnych latach Ośrodek Wsparcia planuje kontynuować dotychczasowe działania, gdyż
istnieje duże zainteresowanie mieszkańców Knurowa na ofertą proponowaną przez Ośrodek
Wsparcia.
Ma to szczególny wyraz w okresie pandemii: pensjonariusze Dziennego Domu

„Senior+” są

zainteresowani szybkim powrotem do tradycyjnych zajęć, zaś posiłki dla potrzebujących
przygotowywane są na bieżąco. Dodatkowo, na podstawie zgłoszenia całodziennego wyżywienia, Ośrodek Wsparcia

wsparciem w formie

obejmuje również osoby przebywające na

kwarantannie, które nie miały możliwości wyżywienia we własnym zakresie
4. Punkt Informacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością
W ramach Punktu Informacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnością prowadzonego przez MOPS
Knurów, mieszkańcy Miasta mogli uzyskać informacje w zakresie przysługujących im praw, jak
również zwiększenia aktywizacji osób w szeroko pojętym życiu społecznym oraz pobrania wnioski
do

uzyskania

pomocy

w

ramach

PFRON,

oraz

wnioski

do

uzyskania

orzeczenia

o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W zakresie swoich zadań podejmowano
współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych

oraz

organami

ustawowo

zobligowanymi

do

wsparcia

osobom

z niepełnosprawnością.
a) Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej"- edycja 2021
W 2021 roku Gmina Knurów przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu
Solidarnościowego. Program zapewniał usługę asystenta, mającą na celu pomoc dzieciom
i osobom z niepełnosprawnością ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. W okresie od
czerwca do grudnia 2021 roku z usług asystenckich skorzystały 22 osoby. Zatrudniono 15
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asystentów, którzy zrealizowali 5477 godzin usług. Łączna kwota środków finansowych
wydatkowana na realizację Programu wyniosła 225 424,25 zł.
b) Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 Pobyt dzienny
W 2021 roku Gmina Knurów przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej"
„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 pobyt dzienny. Program umożliwiał wsparcie członków
rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez pomoc im w codziennych
obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Uprawnionymi uczestnikami Programu byli
członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
c) Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”edycja 2021 Pobyt całodobowy
W 2021 roku Gmina Knurów przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej"
„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 pobyt dzienny. Program umożliwiał wsparcie członków
rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez pomoc im w codziennych
obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Uprawnionymi uczestnikami Programu byli
członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
W okresie od czerwca do grudnia 2021 roku z Programu skorzystało 5 opiekunów. Do realizacji
zadania zatrudniono 5 opiekunów, którzy wykonali 58 dni usług opieki wytchnieniowej. Łączna
kwota środków finansowych przeznaczona na realizację Programu wyniosła łącznie 35.494,86 zł.
Środki w 100 % pochodziły z Funduszu Solidarnościowego.
5. Dodatki mieszkaniowe
Dodatki mieszkaniowe to świadczenia stanowiące pomoc w regulowaniu należności za lokal
mieszkalny, przyznawane osobom spełniającym kryteria zapisane w Ustawie z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych tj. posiadającym tytuł do lokalu, odpowiednio niski dochód,
spełniającym kryterium metrażu.
Wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi zadanie własne i w całości jest pokrywana z środków
budżetu gminy. Bezpośrednią obsługą wniosków o przyznanie dodatku w Knurowie zajmuje się
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Urząd Miasta poprzez Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej.
Wysokość dodatku jest wyliczana indywidualnie dla każdego wnioskodawcy w oparciu osiągany
dochód i ponoszone wydatki. W 2021 roku, średnia wysokość przyznanego dodatku wyniosła 297
zł, a z tej formy wsparcia korzystało co miesiąc średnio 199 rodzin (w 2020 roku odpowiednio: 215
rodzin). W ubiegłym roku wypłacono łącznie 2900 dodatków (spadek o 172 w porównaniu do roku
2020), z czego poszczególnym zarządcom budynków przekazano:
1724
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400
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39

0

Ilustracja 3: Wypłacone dodatki mieszkaniowe w podziale na rodzaj zarządcy
zasoby gminne: 1724
•

zasoby spółdzielcze: 657

•

wspólnoty: 434

•

prywatne: 46

•

MTBS-y: 39

•

W 2021 roku wydatki z budżetu miasta z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych wyniosły
826.000,60 803.905,36 zł i były większe o 22.095,24 zł w porównaniu do roku 2020.

6. Dodatki energetyczne
Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, przekazanym
do realizacji gminom i odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne. Realizacją zadania związanego z przyznawaniem dodatków energetycznych
w Knurowie zajmuje się Urząd Miasta Knurów poprzez Wydział Świadczeń Socjalnych
i Działalności Gospodarczej.

Raport o stanie Gminy Knurów za rok 2021

85

st
ar
d
o
sp
o
g

142

120

160
120
80
40
0

39

wa

e
ow
b
o
os
1st
ar
d
o
sp
go

wa

e
ow
b
o
os
42

s
ar
d
o
sp
go

a
tw

co

e
ow
b
so
-o
5
ej
ni
jm
na

Ilustracja 4: Dodatki energetyczne w podziale na typ gospodarstwa domowego
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. wypłacono łącznie 301 dodatków
energetycznych (wzrost o 234 w porównaniu do roku 2020), w tym:
•

dla gospodarstw jednoosobowych: 120

•

dla gospodarstw 2-4 osobowych: 142

•

dla gospodarstw co najmniej 5 osobowych: 39

Łącznie w 2021 roku wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 4.525,16 zł. (odpowiednio w 2020
roku: 924,73 zł).

7. Programy profilaktyczne
a) Gminny program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii za rok 2021
Dokument przyjęty został Uchwałą Nr XXXVII/454/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 17 marca
2021 r. Na realizację zadań wynikających z Programu zostały zaplanowane środki finansowe
w wysokości 750.000,00 zł pochodzące wyłącznie z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Wykorzystano 680.495,83 zł co stanowi 91% zaplanowanych
środków.
Odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających z Programu był Pełnomocnik Prezydenta
Knurowa ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia. Pełnomocnik współpracował z organami porządku
publicznego, sądem, izbą wytrzeźwień, policją, placówkami samopomocowymi, opieki
społecznej, służby zdrowia, szkolnictwem, jednostkami organizacyjnymi gminy, lokalnym
ruchem trzeźwościowym i organizacjami pozarządowymi na rzecz podejmowania inicjatyw
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dotyczących ograniczenia dostępności alkoholu, przeciwdziałania skutkom używania środków
psychoaktywnych oraz pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy
domowej.
Do

głównych

zadań

z

zakresu

profilaktyki

i

rozwiązywania

problemów

uzależnień

przeprowadzonych w 2021 roku należało:

•

Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz
rodzin dysfunkcyjnych. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich
Rodzin umożliwiła skorzystanie przez osoby uzależnione i współuzależnione ze
specjalistycznych

indywidualnych

porad

psychoterapeutycznych

oraz

warsztatów

edukacyjno-wspierająco-motywujących. Konsultacje prowadzili: instruktor terapii uzależnień
w wymiarze 17 godzin tygodniowo oraz psychoterapeuta – 3 godz. tygodniowo; udzielono
ok. 676 porad indywidualnych w tym również w formie teleporad. Z uwagi na ograniczenia
związane z lockdownem i obostrzeniami sanitarnymi COVID-19, w 2021 roku spotkania
grupowe były czasowo zawieszane i łącznie odbyły się 24 spotkania wspierające dla
11 stałych uczestników.
•

Działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek NMP w ramach umowy dotacji w konkursie ofert; świetlica dysponowała
30 miejscami dla dzieci, które zostały objęte opieką wychowawczą, pomocą w nauce,
dożywianiem i zorganizowaniem czasu wolnego. Z uwagi na ograniczenia związane
z lockdownem i obostrzeniami sanitarnymi COVID-19, w 2021 roku świetlica funkcjonowała
z przerwami.

•

Współpraca z ruchem abstynenckim gdzie w ramach konkursu ofert podpisano umowę
dotacji z Klubem Abstynentów „Siódemka” który daje możliwość skorzystania z ofert:
pomocowej

i

wspierającej,

zlotów

trzeźwościowych

i

abstynenckich,

obozów

terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych; również organizuje
integracyjne spotkania okolicznościowe (Dzień Trzeźwości, Dzień Dziecka, Rocznica Klubu,
Andrzejki, Mikołaj, Opłatek, Kolędowanie) oraz rodzinne wycieczki krajoznawcze.
Współpraca w ramach umowy dotacji z Fundacją „Arka Noego” oferującą możliwość
skorzystania ze specjalistycznych porad terapeutycznych w ramach indywidualnie
dopasowanych spotkań. Z uwagi na ograniczenia związane z lockdownem i obostrzeniami
sanitarnymi COVID-19, w 2021 roku udzielano wsparcia również w formie teleporad.
•

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja została
powołana Zarządzeniem Nr 51/PZ/15 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 04 marca 2015 r.
W 2021 roku Komisja przyjęła 26 wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; nie skierowano
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Zespołu

(pozytywnie)

50 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
b) Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2019-2022
Program przyjęty Uchwałą Nr V/56/2019 Rady Miasta Knurów z dnia 27 lutego 2019 r.
Dokument opracowany przez Zespół koordynujący działanie i monitorujący realizację zadań
dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych w Knurowie,
powołany Zarządzeniem Nr 161/PZ/18 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 30 kwietnia 2018 r. Z
uwagi na ograniczenia związane z lockdownem i obostrzeniami sanitarnymi COVID-19, w 2021
roku zakupiono jedynie program e-learning "STRES" dla ogółu społeczeństwa oraz
multimedialny program szkoleniowy "ZABURZENIA U DZIECI I MŁODZIEŻY” z przeznaczeniem
dla pedagogów i wychowawców. Ponadto nie zrealizowano żadnych zaplanowanych
przedsięwzięć. Plan działań został przełożony na rok 2022.
c) Profilaktyka prozdrowotna
W ramach

profilaktyki prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży szkolnej przeprowadzono we

wszystkich miejskich szkołach podstawowych, w klasach V, VI i VIII, 39 warsztatów
profilaktycznych o zróżnicowanej tematyce dostosowanej do poszczególnych roczników. Wzięło
udział 754 uczniów. Z uwagi na ograniczenia związane z lockdownem i obostrzeniami
sanitarnymi COVID-19, w 2021 roku nie zrealizowano części zaplanowanych warsztatów.
Profilaktyka prozdrowotna realizowana była przez Pełnomocnika Prezydenta Knurowa ds.
Profilaktyki i Promocji Zdrowia, również poprzez współpracę z Centrum Kultury w Knurowie,
które w ramach otrzymanej dotacji miejskiej organizowało zajęcia edukacyjne, imprezy
kulturalne i rekreacyjne z elementami profilaktyki i promocji zdrowia wraz z wdrażaniem
ogólnopolskich kampanii promujących trzeźwy styl życia. W roku 2021 część przedsięwzięć
była przeprowadzona w formie on-line.
d) Profilaktyka zdrowia psychicznego
Zarządzeniem Nr 161/PZ/18 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 30 kwietnia 2018 r.

został

powołany Zespół koordynujący działanie i monitorujący realizację zadań dotyczących promocji
zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych w Knurowie. W skład powołanego
Zespołu wchodzą przedstawiciele: Zespołu Opieki Zdrowotnej, Poradni PsychologicznoPedagogicznej, Miejskich Szkół Podstawowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Urzędu Miasta – łącznie 7 osób. Pracami Zespołu kieruje Pełnomocnik ds. Profilaktyki
i Promocji Zdrowia. Działalność Zespołu jest działalnością społeczną.
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Praca Zespołu była oparta o wytyczne Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 oraz
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Głównym zadaniem
Zespołu jest opracowanie, koordynowanie realizacji, monitoring i ewaluacja Gminnego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022. Czteroletni program został
opracowany w 2018 roku, a zatwierdzony przez Radę Miasta Knurów podczas sesji 27 lutego
2019 r. Z uwagi na ograniczenia związane z lockdownem i obostrzeniami sanitarnymi COVID19, w 2021 roku zakupiono jedynie program e-learning "STRES" dla ogółu społeczeństwa oraz
multimedialny program szkoleniowy "ZABURZENIA U DZIECI I MŁODZIEŻY” z przeznaczeniem
dla pedagogów i wychowawców. Ponadto nie zrealizowano żadnych zaplanowanych
przedsięwzięć. Plan działań został przełożony na rok 2022.
e) Przeciwdziałanie COVID-19
Gmina Knurów czynnie włączyła się w relizację zadań dotyczących przeprowadzania i promocji
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, poprzez:
- organizację stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień – funkcję powierzono
Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia,
- organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o
szczepieniach – czynny był w godzinach pracy Urzędu Miasta Knurów a obsługiwany przez
Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia,
- organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów
szczepień w tym osób niepełnosprawnych – zawarto porozumienie ze Szpitalem w Knurowie
Sp. z o.o. w sprawie dowozu osób na szczepienie,
- zapewnienie wsparcia organizacyjnego i technicznego związanego z tworzeniem punktów
szczepień powszechnych – z pomocą Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. (na podstawie zawartego
porozumienia) utworzono Punkt Szczepień Powszechnych w Hali Sportowej przy Alei Lipowej,
- organizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców
( w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu – wydano plakaty A3 –200 egz.
oraz ulotki A5 – 1000 egz; ponadto opracowano cykl artykułów (zamieszczonych
w Przeglądzie Lokalnym) dotyczących sytuacji epidemicznej i promocji szczepień p/COVID-19.
8. Wsparcie kompetencyjne instytucji pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie realizuje działania przyczyniające się do
wsparcia kompetencyjnego poprzez projekty z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej:
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a) Projekt pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób
i rodzin” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 2.5
Skuteczna pomoc społeczna). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Czas trwania: 01 sierpnia 2018 do 31 marca 2021 r.
Projekt

realizowany

był

zgodnie

z

porozumieniem

o

współpracy

zawartym

pomiędzy

Województwem Śląskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
a Gminą Knurów oraz Powiatem Gliwickim i skoncentrowany był na poprawie współpracy
pomiędzy instytucjami pomocy społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych: policji, służby
zdrowia, sądownictwa, edukacji, a także na wypracowaniu modelu kooperacji, który uwzględniał by
włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym.
W szczególności, MOPS Knurów w latach 2019 - 2020 przeszedł do realizacji kolejnej fazy
projektu (pilotażu). Trzech pracowników socjalnych tut. Ośrodka zakwalifikowanych zostało do
wsparcia coachingowego, które polegało na ich wzmocnieniu, w pracy z osobami/rodzinami
wybranymi do udziału w projekcie (6 rodzin), a także 6 pracowników zakwalifikowanych zostało do
superwizji, która obejmowała edukację, wsparcie oraz doskonalenie wiedzy merytorycznej
uczestników.
Przy współudziale kooperantów stworzony został Lokalny Koszyk Usług, który obejmuje usługi
oferowane osobom i rodzinom przez poszczególne, kooperujące na poziomie lokalnym instytucje.
Innymi słowy, została stworzona baza usług społecznych zawierająca spisany zbiór różnorodnych,
uporządkowanych, przydatnych rodzajów wsparcia. Wykorzystując uporządkowaną bazę zawartą
w lokalnym koszyku usług, można odnaleźć lokalne instytucje świadczące usługi społeczne,
a także uzyskać informację o dostępności i warunkach skorzystania z usługi.
Ponadto odbywały się spotkania w ramach Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego i Zadaniowego
Zespołu Kooperacyjnego w których brali udział Partnerzy/Kooperanci, którzy podpisali Deklarację
przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego. tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Gliwice, Powiatowy Urząd Pracy Gliwice, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Knurów, MSP
nr 1, MSP nr 2, MSP nr 6, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

w Knurowie, Zespół Szkół

Specjalnych w Knurowie, Sąd Rejonowy w Gliwicach, PCK Knurów, Pełnomocnik ds. Profilaktyki i
Promocji Zdrowia Knurów, Komisariat Policji Knurów.
31 marca 2021 r. zakończono kolejny etap realizacji projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin – Fazę rekomendacji.
W ramach III kamienia milowego trwały intensywne prace ekspertów wiodących, ekspertów
ds. modelu, doradców i konsultantów, przy współudziale zespołów projektowych powołanych
w ramach Regionalnych Ośrodków/Centrów Polityki Społecznej z całej Polski, których celem było
podsumowanie efektów testowania 3 modeli kooperacji oraz sformułowanie wniosków i rekomen-
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dacji do stosowania. Prace skoncentrowane były na wypracowaniu Księgi Rekomendacyjnej,
która m.in. zawierała opis trzech modeli kooperacji z całej Polski.
b) „Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych”. Od 01 marca 2020 r. do 28 września 2021 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne
i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT. Niniejsza interwencja była odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, w szczególności
zamieszkujących obszar rewitalizacji, którzy podczas konsultacji społecznych nad opracowaniem
Lokalnego Programu Rewitalizacji zgłaszali niewystarczającą ofertę usług społecznych dla osób
i rodzin wymagających wsparcia.
Ww. przedsięwzięcie obejmuje Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Gminy Knurów, których
głównym celem jest partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, aby połączyć działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie rewitalizowanym dla min. 50 osób poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Inicjatyw
Społecznych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu.
W zakresie projektu były realizowane następujące formy wsparcia:
- pomoc asystenta rodziny – pomoc ta przyznawana jest rodzinom, które wychowują małoletnie
dzieci i mają problemy w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych wobec nich.
Ilość rodzin objętych wsparciem – 9;
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne typu pedagogicznego i psychologicznego poradnictwo obejmuje pracę z rodzinami w trudnej sytuacji życiowej, z problemami opiekuńczowychowawczymi oraz z młodzieżą, naukę konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami
wychowawczymi i rozwojowymi dzieci i młodzieży.
Ilość osób objętych wsparciem - 27;
-mediacje rodzinne – obejmują prowadzenie konsultacji w zakresie mediacji w celu rozwiązania
konfliktów rodzinnych / sąsiedzkich, poszukiwaniu rozwiązań możliwych do zastosowania w przyszłości.
Ilość osób objętych wsparciem – 17;
- trening kompetencji i umiejętności życiowych – wsparcie obejmuje trening kompetencji
i umiejętności życiowych, trening asertywności, trening radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
trening budżetowy, trening pracy.
Ilość osób objętych wsparciem 16;
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- pomoc prawna – obejmuje doradztwo prawne, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.
Ilość osób objętych wsparciem 47;
- warsztaty dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prowadzone są w formie różnorodnych
ćwiczeń, warsztatów, które m.in. motywować do podjęcia własnych działań; pomagają odbudować
siły obronne organizmu, pozwalają

uświadomić zjawiska cykliczności i faz przemocy, zdobyć

wiedzę o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, mechanizmach stosowania
przemocy, umożliwią zmianę własnego wizerunku, pomagają w budowaniu pozytywnego obrazu
siebie.
Ilość osób objętych wsparciem 8;
- grupy wsparcia po warsztatach p/przemocy w rodzinie – zajęcia obejmowały wymianę
informacji i doświadczeń wśród uczestników, dostarczenie narzędzi niezbędnych do radzenia sobie
w

sytuacji przemocy, kryzysu, zwiększenie poczucia wpływu na własne życie odbudowanie

własnych granic i praw oraz zwiększenie umiejętności ich ochrony, nabycie umiejętności
rozpoznawania i wyrażania uczuć w sposób konstruktywny
Ilość osób objętych wsparciem 11 os + 18 os otoczenie,
- warsztaty dla samotnych matek - obejmowały wiedzę w zakresie radzenia sobie w trudnych
sytuacjach związanych z samotnym rodzicielstwem, potrzeb emocjonalnych dziecka i sposobów
ich zaspokajania przez rodzica, rozwijania umiejętności wychowawczych i zdolności do budowania
autorytetu, rozwijania umiejętności kształtowania dobrej relacji z dzieckiem;
Ilość osób objętych wsparciem 8 os.
- grupa samopomocowa „samotne matki” na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z samotnym rodzicielstwem, wpływu doświadczeń życiowych na funkcjonowanie, ćwiczenia nowych umiejętności i dzielenia się uczuciami/ doświadczeniami/problemami/ uczestników,
sposobów radzenia sobie w rożnych sytuacjach, identyfikowania przeżywanych uczuć i sposobów radzenia sobie z nimi, uświadomienia czym są kary/nagrody/potrzeby w wychowaniu dziecka, badania mocnych i słabych stron w rodzicielstwie, przekraczania trudności i ograniczeń
samotnego rodzicielstwa;
Ilość osób objętych wsparciem 10;
- dietetyk – usługa obejmuje konsultacje dietetyczne, indywidualne dla osób zdrowych
i z różnymi jednostkami chorobowymi w zakresie m.in. żywienia.
Ilość osób objętych wsparciem 15;
- logopeda – zajęcia prowadzone są w formie terapii logopedycznej lub neurologopedycznej
i polegać będą m.in. na usprawnianiu aparatu mowy, kształtowaniu prawidłowej wymowy;
kompensowaniu zaburzeń funkcji umysłowych w tym reedukacji w zakresie czytania i pisania,
usuwaniu wad wymowy, zaburzeń głosu oraz trudności w czytaniu i pisaniu.
Ilość osób objętych wsparciem 7;
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- terapia rodzinna – skierowana do rodzin przeżywających różne kryzysy, konflikty, trudności,
stających przed wyzwaniami naprawy relacji rodzinnych.
Ilość osób/rodzin objętych wsparciem 15;
- działania animujące i promocja zdrowego stylu życia – zajęcia są prowadzone wśród rodzin
i rodzin z dziećmi w formie zajęć sportowych ogólnorozwojowych, edukacyjnych, prozdrowotnych,
w tym z wykorzystaniem zewnętrznej infrastruktury miejskiej, m.in. skweru z siłownią i placem
zabaw (oddalony o ok 200 m od budynku CWIS), w ramach tej formy wsparcia przewiduje się
także rodzinne wyjścia np. na basen, do kina.
Ilość rodzin objętych wsparciem ; objęto 23 os plus 106 osób z otoczenia
- warsztaty higieny osobistej – obejmują wiedzę dot. kształtowania postaw prozdrowotnych,
utrwalenia odpowiednich nawyków i umiejętności dotyczących higieny osobistej.
Ilość osób/rodzin objętych wsparciem 8 os;
- treningi zastępowania agresji - obejmują naukę radzenia sobie z presją grupy,
z porażką/pominięciem/oskarżaniem, proszeniem o pomoc; sposoby na opanowanie trudnych
emocji związanych z agresją; pokazują jak dokonywać wyborów w sytuacjach, które wymagają
poświęcenia pewnych wartości dla innych – bez okazywania przy tym gniewu..
Ilość osób/rodzin objętych wsparciem 13 os;
- indywidualna rehabilitacja prowadzona w miejscu zamieszkania osoby rehabilitowanej, zgodna
z zaleceniami wskazanymi przez lekarza – usługa nie może być tożsama z usługami wynikającymi
z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, będzie
przyznawana osobom których dochód nie przekracza 100% właściwego kryterium dochodowego,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Ilość osób objętych wsparciem 13;
- sąsiedzkie usługi opiekuńcze - dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu których dochód nie przekracza 150%

właściwego

kryterium dochodowego,

o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Ilość osób objętych wsparciem 2;
- Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych – obejmuje działania informacyjne,
edukacyjne, poradnictwo oraz szeroko pojęte wsparcie socjalne szczególnie dla osób
z niepełnosprawnościami.
Ilość osób objętych wsparciem 22.
9. Polityka prorodzinna
Gmina Knurów wspiera rodziny wykorzystując w tym celu różnorodne instrumenty ekonomiczne
oraz oferując pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych i wychowawczych. Podstawowym
narzędziem realizacji polityki prorodzinnej jest system świadczeń pieniężnych i materialnych
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udzielanych

rodzinom

przez

wyspecjalizowane

agendy

Gminy

Knurów

oraz

wsparcie

instytucjonalne i kompetencyjne, świadczone m.in. przez MOPS Knurów, miejskie placówki
oświatowe oraz organizacje pozarządowe, realizujące zadania, zlecone im przez Gminę w trybie
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2020 poz. 1057 z późn. zm.).
Działaniem komplementarnym, wspierającym politykę prorodzinną w mieście są następujące
programy:
a) Program wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+" w Knurowie
Samorządowy program wprowadzony w 2013 roku realizowany był w 2021 roku przez Urząd
Miasta Knurów na podst. przepisów Uchwały Nr.LIV/719/18 z dnia 19 września 2018 r.
Założeniem tego programu jest umożliwienie rodzinom wielodzietnym korzystanie na
preferencyjnych warunkach z oferty miejskich obiektów sportowych i kulturalnych oraz
prywatnych firm i podmiotów, które podpisały z Gminą Knurów stosowne porozumienie o
przystąpieniu do programu w charakterze Partnera.
Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Knurowa
przynajmniej trojgiem dzieci, do ukończenia 18 roku

życia, a w przypadku dziecka

kontynuującego naukę do ukończenia 26 roku życia. Potwierdzeniem uprawnień do
korzystania z ulg i zniżek jest imienna karta „Rodzina3+” w Knurowie wydawana bezpłatnie.
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. realizacja Programu przedstawiała się
następująco:
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Ilustracja 5: Struktura wniosków o przyznanie karty Rodzina 3+ w Knurowie
Łącznie, wpłynęło 102 wnioski, w ramach których przyznano 497 kart dla członków rodzin.
Z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych
w związku z pandemią Covid-19, użytkownicy kart mogli korzystać jedynie czasowo z wybranych
zniżek oferowanych w obiektach miejskich oraz w 37 punktach obejmujących m.in. szkoły
językowe, sklepy, lokale gastronomiczne, firmy usługowe.
b) Karta Dużej Rodziny
Na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2021 poz.
1744) rządowy Program Karta Dużej Rodziny realizowany był w 2018 roku przez Urząd Miasta
Knurów – Wydział ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.
Z dniem 01 października 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie przejął
realizację rządowego programu, dot. wydawania Karty Dużej Rodziny.
Program adresowany do rodzin wielodzietnych, które posiadały co najmniej trójkę dzieci
w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do
ukończenia 25 roku życia, uprawnia do korzystania z katalogu ulg i zniżek oferowanych na
terenie całego kraju przez instytucje państwowe, samorządowe oraz prywatne podmioty
gospodarcze. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ulg i zniżek jest imienna Karta Dużej
Rodziny wydawana jest bezpłatnie.
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Ilość przyznanych kart
Rok 2018

Rok

Rok

Rok

2019

2020

304

1052

408

296

7

4

3

2

Rodzaj czynności

2021
dla nowych rodzin
dla nowych członków rodzin wielodzietnych, które
posiadały już karty

20

28

12

3

osobom, które kontynuowały naukę, a dotychczas
posiadały karty na czas do ukończenia 18 roku
życia

Tabela 55: Liczba przyznanych kart w Programie KDR

c) Lokalna edycja Ogólnopolskiej Karty Seniora
Na podstawie Uchwały Nr.XLI/553/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie
przystąpienia przez Gminę Knurów do Programu Miasto Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska
Karta Seniora, począwszy od stycznia 2018 roku Gmina Knurów rozpoczęła przyjmowanie
wniosków mieszkańców Knurowa, które ukończyły 60 rok życia. Potwierdzeniem uprawnień do
korzystania z ulg i zniżek oferowanych przez miejskie obiekty sportowe i kulturalne oraz
pozostałych Partnerów na terenie całego kraju jest imienna karta wydawana przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydano łącznie 1995 Kart Seniora, w tym w 2021 roku – 71 kart.

d) Kampania społeczna pn. "Koperta Życia"
W 2021 roku Program kontynuował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wydano 85 zestawów
"Koperty Życia". Od początku uruchomienia kampanii tj. od 2017 r. udział w niej wzięło 815 osób.

10. Świadczenia i stypendia w ramach miejskiego systemu oświaty
a) Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
Dyrektorzy miejskich szkół podstawowych przyznali stypendia 554 uczniom na łączną kwotę
89 809,00 zł.
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b) Stypendia Prezydenta Miasta Knurów dla uzdolnionych uczniów
W ramach przyjętego w drodze uchwały Rady Miasta Knurów „Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Knurów”,
którego celem jest motywowanie uczniów do dalszej pracy nad rozwijaniem swoich talentów
poprzez nagradzanie uczniów wybitnie uzdolnionych, Stypendium Prezydenta Miasta Knurów
otrzymało 7 uczniów (MSP-1, MSP-9, MSP-7, ZSP-1) w łącznej kwocie 7 000,00 zł.
c) Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym
W ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2021 roku Gmina Knurów
otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla
uczniów.

W ramach

pomocy

materialnej

udzielonej

przez

gminę

skorzystało

46

niepełnosprawnych uczniów. Udzielone wsparcie wyniosło 14 052,70 zł.
d) Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
W 2021 roku na świadczenia socjalne wydatkowano kwotę 2 347 006,41 zł. Do korzystania
z tego funduszu uprawnionych było 426 nauczycieli, 208 pracowników administracji i obsługi,
406 emerytów i rencistów, 20 nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia
kompensacyjne oraz 476 dzieci i młodzieży w wieku do 20 roku życia – łącznie 1 536 osób.
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Rozdział 8: Oświata i wychowanie
1. System miejskiej oświaty w Knurowie
Jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie właściwym dla spraw oświaty Gminy
Knurów jest Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie. Do 31 grudnia 2016 r. MCE funkcjonował pod
nazwą Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie, a po tym terminie rozpoczął
funkcjonowanie już pod obecną nazwą, w związku z objęciem roli centrum usług wspólnych dla
placówek oświatowych.
Na terenie Gminy Knurów na dzień 30 września 2021 r. funkcjonowały 22 placówki realizujące
zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:
•

1 żłobek publiczny,

•

1 żłobek niepubliczny,

•

3 kluby dziecięce niepubliczne,

•

4 przedszkola publiczne,

•

4 przedszkola niepubliczne,

•

4 szkoły podstawowe publiczne,

•

1 szkoła podstawowa niepubliczna,

•

3 zespoły szkolno-przedszkolne,

•

1 ognisko pracy pozaszkolnej.

Do placówek związanych z oświatą i wychowaniem oraz opieką nad dziećmi do lat 3 na terenie
Gminy Knurów na dzień 30 września 2021 r. uczęszczało:
•

120 dzieci do żłobka publicznego,

•

5 dzieci do żłobka niepublicznego,

•

35 dzieci do klubów dziecięcych niepublicznych,

•

1 095 dzieci do publicznych przedszkoli,

•

177 dzieci do niepublicznych przedszkoli,

•

237 dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

•

15 dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkole niepublicznej,

•

2 955 dzieci/uczniów do publicznych szkół podstawowych,
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•

73 dzieci/uczniów do niepublicznej szkoły podstawowej.

Średnia liczba uczniów na odział w przedszkolach i szkołach, których organem prowadzącym jest
Gmina Knurów wynosi 22,21.

Ilustracja 6: Średnia liczba uczniów na oddział w publicznych placówkach oświatowych Gminy
Knurów
2. Dane statystyczne o zatrudnieniu
Zatrudnienie wg liczby osób w miejskim systemie oświaty i wychowania wg stanu na dzień
1 października 2021 r. przedstawiało się następująco:

Ilustracja 7: Zatrudnienie wg liczby osób
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Ilustracja 8: Zatrudnienie wg liczby etatów
Zatrudnienie wg płci, wykształcenia i stopnia awansu zawodowego na dzień 1 października 2021 r.

Ilustracja 9: Profile zatrudnienia wg płci, wykształcenia i stopnia awansu zawodowego
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3. Dane dotyczące żłobka i przedszkoli na terenie Gminy Knurów
W Gminie Knurów w 2021 roku sytuacja dotycząca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
kształtowała się następująco:
•

120 dzieci uczęszczało do Miejskiego Żłobka w Knurowie,

•

73 dzieci uczęszczało do niepublicznych klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie
Gminy Knurów (na 98 dostępnych miejsc),

co łącznie stanowi 32 % w odniesieniu do wszystkich dzieci z roczników 2019-2020. Szczegółowo
kwestię użłobkowienia na obszarze Gminy Knurów wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
przedstawia poniższe zestawienie:

Roczniki

Liczba dzieci

Liczba uczęszczających

liczba dzieci 2-letnich (2019)

299

101

liczba dzieci rocznych (2020)

313

92

liczba dzieci poniżej roku (2021)

278

0

Razem:

890

193

Tabela 56: Stopień użłobkowienia w Gminie Knurów
Łącznie w roku 2021 w Gminie Knurów było 1 533 dzieci w wieku przedszkolnym, a 1 429 zostało
objętych wychowaniem przedszkolnym w placówkach publicznych i niepublicznych, co stanowi
93 %. Szczegółowo kwestię upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Knurów
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Roczniki

Liczba dzieci

Liczba uczęszczających

liczba dzieci 6-letnich (2015)

389

361

liczba dzieci 5-letnich (2016)

384

352

liczba dzieci 4-letnich (2017)

384

383

liczba dzieci 3-letnich (2018)

376

333

Razem

1533

1429

Tabela 57: Stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej
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4. Wyniki kształcenia

Ilustracja 10: Wyniki egzaminu ósmoklasisty, Knurów 2021 – j. polski

Ilustracja 11: Wyniki egzaminu ósmoklasisty, Knurów 2021 – matematyka
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Ilustracja 12: Wyniki egzaminu ósmoklasisty, Knurów 2021 – j.angielski
5. Wykaz najważniejszych remontów i inwestycji w oświacie
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie koordynowało w imieniu Gminy Knurów całokształt procesu
modernizacji gminnej bazy oświatowej przy współpracy z dyrekcjami poszczególnych placówek
oświatowych oraz Urzędem Miasta Knurów. W zakres prac wchodziło m.in. opracowanie
dokumentacji projektowej, przeprowadzenie zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy
robót oraz pełnienie nadzorów inwestorskich.
Najważniejsze inwestycje realizowane w miejskich placówkach oświatowych w 2021 roku:

Tabela 58: Wykaz zadań remontowych w placówkach oświatowych

Zakres prac związanych z zadaniami remontowymi w 12 placówkach:
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Tabela 59: Wykaz zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych
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Rozdział 9: Kultura
Zadania związane z prowadzeniem spraw z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki,
realizuje Centrum Kultury w Knurowie, które jest samorządową instytucją kultury Gminy Knurów,
posiadającą osobowość prawną. Realizacja zadań odbywa się za pomocą wyspecjalizowanych
placówek prowadzących wielokierunkową działalność. W 2021 roku Centrum Kultury było
organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez, występów scenicznych i wydarzeń
kulturalnych. Do najważniejszych należy zaliczyć:


Przedstawienia teatralne, muzyczne dla dzieci i młodzieży (Dom Kultury, Sztukateria, Kino)



Ferie dla dzieci we wszystkich obiektach Centrum Kultury (Dom Kultury, Sztukateria,
Miejska Biblioteka Publiczna, Kino),



Festyny plenerowe i imprezy okolicznościowe; m.in. z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dni
Miasta, Święta Niepodległości, Zaduszki Rockowe, Mikołajki, Jarmark Bożonarodzeniowy,
Koncert Noworoczny, Dzień Kubański



Ciekawe koncerty- m. in. Anna Jurksztowicz, Paweł Domagała, Rock kontra Opera Gasz
& Sobierajski, Koncert dla dzieci-Cezik dzieciom (Dom Kultury)




Koncerty online, m.in. lokalnych zespołów
Warsztaty artystyczne dla dzieci – zajęcia plastyczne, krawieckie, filmowe, perkusyjne,
czytelnicze, warsztaty cyrkowe,



Wystawy malarstwa i fotografii (Dom Kultury, Sztukateria, Miejska Biblioteka Publiczna)



Warsztaty wyjazdowe uczestników zajęć tanecznych Klubu Sztukateria.



I Ogólnopolski Festiwal Tańca Mażoretkowego Scarlet (Dom Kultury)



Spotkania autorskie w kinie (spotkanie z autorem książki Yno Kino – Pawłem Gradkiem)



Spotkania autorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, konkursy literacko-plastyczne,
warsztaty coachingu rodzinnego,



Akademia Danego Słowa- spotkania z liderami społecznymi (Miejska Biblioteka Publiczna)

1. Kino Scena Kultura w Knurowie
W 2021 roku pomimo pandemicznych przeszkód, w przeważającej części roku Kino prowadziło
działalność filmową, mającą na celu upowszechnianie kultury filmowej, scenicznej i artystycznej.
Kino realizowało również wieloletnią misję edukacyjną za pomocą Interdyscyplinarnego Programu
Edukacji Medialnej pn. „KinoSzkoła”.
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W ramach działalność pozafilmowej placówka realizowała w miarę możliwości (mocno
ograniczonych pandemią) następujące formy aktywizacji:


współorganizacja wykładów Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,



dodatkowe seanse dla szkół i przedszkoli

Przynależność kina do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych oraz Sieci Polskich Kin Cyfrowych, które
ma na celu upowszechnianie kultury filmowej w szczególności poprzez rozpowszechnianie
w kinach Sieci filmów o wysokich walorach artystycznych oraz podejmowanie działalności
edukacyjnej adresowanej do młodej widowni kin, przełożyła się na osiągnięcie następującej
frekwencji:
Rodzaj działalności

Rok 2020*

Rok 2021*

ilość seansów repertuarowych

662

905

ilość widzów na seansach repertuarowych

11 282

11 278

ilość seansów kina europejskiego i polskiego wynikającego z 393

557

wymogów SKS oraz SPKC:
*znaczny spadek ilości seansów i frekwencji wynika z okresowych pandemicznych zamknięć kin w Polsce

Tabela 60: Ilość seansów oraz liczba widzów kina
Okresy zamknięcia kin w Polsce związane z ograniczeniami rozprzestrzeniania się Covid-19
przyczyniły się do aktywności wirtualnej kin, w tym również Kina Sceny Kultury w Knurowie.
Zostały przeprowadzone ogólnodostępne online warsztaty filmowo – społeczne pn. Filmowy Klub
Rodzica oraz kontynuowała swoje działanie platforma kin wirtualnych MOJEeKINO.PL, gdzie
można oglądać filmy kupując bilet do wybranego kina (w tym do Kina Sceny Kultury w Knurowie).

2. Klub Kultury Lokalnej (KKL) „Sztukateria”
Działalność Klubu opiera się przede wszystkim na wspieraniu działalności artystycznej lokalnych
artystów wszelakich dziedzin kultury i sztuki oraz edukacji artystycznej dzieci i młodzieży.
W Klubie w 2021 roku realizowane były następujące formy aktywności:

zajęcia zespołów tanecznych: „Marzenie Mini Mini” „Marzenie” i „Marzenie Bis”, zespół
tańca hip-hop „Hipnoteria”,


zajęcia grupy utaneczniającej dla dzieci do lat 6.

Raport o stanie Gminy Knurów za rok 2021

106



wakacyjne warsztaty artystyczne (np. Zostań youtuberem) oraz świąteczne spotkania
warsztatowe mające na celu integrację i możliwość wspólnej zabawy połączonej z
aktywnością i działalnością twórczą,



współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku - comiesięczne spotkania
program aktywności Seniora,



wyjazdowa dziesięciodniowa kolonia dla członków zespołów tanecznych

realizujące

3. Dom Kultury w Knurowie
Obiekt posiada salę widowiskową z amfiteatralnymi fotelami na 179 miejsc oraz dodatkowo 80
miejsc na tapicerowanych krzesłach. Sala widowiskowa przystosowana jest

do organizacji

koncertów, przedstawień teatralnych, konferencji i innych imprez kulturalnych. Ponadto
pomieszczenia w Domu Kultury są udostępniane na różnego rodzaju spotkania, prelekcje i pokazy.
W ramach amatorskiej działalności artystycznej w Domu Kultury w Knurowie odbywają się zajęcia
w następujących kołach zainteresowań:
•

Studio Piosenki i Musicalu (”Kolorowe Nutki”, „Happy Band”, „Bez Nazwy”, ‘Szczygiełki’,
„Magic Voice”),

•

plastyka, rytmika, nauka gry na instrumentach,

•

międzynarodowy program kreatywności Destination Imagination „Kolorowe Czarodziejki”,

•

teatr „Paranoja”

•

zajęcia warsztatowe dla dzieci w ramach akcji „Zima w mieście” oraz w czasie wakacji
w ramach akcji „Lato w mieście”.

W ramach działalności Domu Kultury w Knurowie osiągnięto następujące wskaźniki:
Rodzaj działalności

Rok 2020

Rok 2021

Ilość zorganizowanym imprez ogółem

33 w tym
18 on-line

73 w tym
7 on-line

2 340

6 645

135 000

105 000

256

272

Łączna ilość widzów
Łączna ilość
odbiorców)

widzów

koncertów

on-line

(zasięg

Ilość dzieci uczestniczących w kołach zainteresowań

Tabela 61: Ilość imprez oraz liczba widzów w Domu Kultury
4. Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie
Miejską Bibliotekę Publiczną tworzy następująca sieć:
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Biblioteka Główna, ul. Aleja Lipowa 12
Filia nr 1, ul. Dworcowa 10a
Filia nr 2 dla dzieci i młodzieży, ul. Aleja Lipowa 12
Filia nr 3, ul. Górnicza 1
Pomieszczenia biblioteczne oferują 61 miejsc czytelniczych (stanowiska komputerowe,
czytelnia prasy dla dorosłych, czytelnia prasy dla dzieci, kącik malucha, sala multimedialna).
MBP oferuje 73 449 pozycji książkowych (książka papierowa + audiobooki)

Głównym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
Formy aktywności w 2021 roku:






















wystawy nowości wydawniczych i katalogów wydawniczych
wystawy poświęcone Nagrodom Literackim NIKE, NOBEL, GDYNIA
wystawa poświęcona Europejskiemu Dniu Walki z Rakiem Piersi, spotkanie
z knurowskimi Amazonkami
Dzień Ziemi
Dzień Bibliotekarza
Plakaty propagandowe z okresu Powstań Śląskich i Plebiscytu
Wernisaż wystawy artbooków w ramach warsztatów książkowych
Wyjazd do Galerii Sztuki Współczesnej BWA Katowice– Wystawa Sztuki Współczesnej
Wyjazd do Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej
Spotkanie autorskie – „Świat wyobraźni” – Patrycja Szewczyk – szkice ołówkiem
„Zajawka na książki” – czytanie z Molikiem
Warsztaty tworzenia artbooków
Spotkania studentów UTW
Szkolenia i warsztaty pracowników
Spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych, lekcje biblioteczne
Konkursy literackie i plastyczne dla dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta:
Zajączek wielkanocny, To mi się podoba w moim mieście (Dni Knurowa), Światowy
Dzień Pluszowego Misia, Dzień postaci z bajki
Wystawy i wystawki poświęcone czytelnictwu i literaturze
Wystawy okolicznościowe
Wystawy prac pokonkursowych
Wystawy hobbystów – rzeźba, malarstwo, rękodzielnictwo, fotografia
Akcje czytelnicze:
- Ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom”
- Ogólnopolska akcja „Mała książka, wielki człowiek”
- Ogólnopolska akcja „Przerwa na wspólne czytanie”
- „Paszport czytelniczy”
- Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży
- Koziołek Klemens
- Zajawka na książkę
- Warsztaty tworzenia artbooków

Raport o stanie Gminy Knurów za rok 2021

108

- „I po drzemie” – udział w audycji promującej czytelnictwo „Dzień jeża” – występ w
TVP Katowice




Biblioferie „Ferie nie muszą być nudne”
Bibliolato „Wakacje nie muszą być nudne”
Lekcje biblioteczne promujące czytelnictwo i bibliotekę.

Przedsięwzięcia i konkursy MBP:
- 7 konkursów – 510 uczestników
- 16 wystaw
- szkolenia, warsztaty, spotkania – 16 – 179 osób
- akcje czytelnicze – 3 540 uczestników
- Biblioferie / Bibliolato – 450 uczestników

W ramach działalności Biblioteki osiągnięto następujące wskaźniki:
Rodzaj działalności

Rok 2020

Rok 2021

Ilość odwiedzin w bibliotece

36 630

36 234

liczba wypożyczeni i udostępnień książek, audiobooków, prasy

96 796

10 3630

liczba komputerów

32

32

liczba komputerów dostępnych dla czytelników-

16

16

liczba imprez bibliotecznych

68

84

5 936

10 624

liczba osób, które wzięły udział w imprezach bibliotecznych

Tabela 62: Wykaz aktywności podejmowanych w ramach działalności Biblioteki Miejskiej

5. Dział wydawniczy Centrum Kultury
Dział wydawniczy zajmuje się m.in. prowadzeniem Tygodnika ,,Przegląd Lokalny”, który ukazuje
się od 1991 roku. Zakres działalności obejmuje przede wszystkim:
•

realizację prawa mieszkańców do pełnej informacji na temat działalności organów gminy,

•

rozpowszechnianie informacji o historii i aktualnych sprawach publicznych, kulturalnych
i gospodarczych gminy,

•

prowadzenie działalności interwencyjnej zgodnie z prawem prasowym we wszystkich
dziedzinach życia publicznego,

•

wzbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania sprawami Lokalnego środowiska,
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•

prowadzenie działalności reklamowo-ogłoszeniowej
finansowych, minimalizujących koszty własne

•

prowadzenie działalności poligraficznej, głównie wewnętrzne potrzeby Centrum Kultury
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w celu

pozyskiwania

środków

Rozdział 10: Sport
Tworzeniem warunków do rozwoju sportu w mieście zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie, który jest jednostką organizacyjną Gminy Knurów i działa na zasadach
jednostki budżetowej.
Główne zadania MOSiR Knurów to:
•

upowszechnienie sportu wśród mieszkańców,

•

dbanie o jakość i rozwój bazy obiektów sportowych,

•

zwiększanie aktywności fizycznej mieszkańców

•

propagowanie postaw prozdrowotnych poprzez uprawianie sportu w każdym wieku

Działania MOSiR Knurów

zarządzanie gminnymi

organizacja imprez

obiektami sportowymi

sportowo-rekreacyjnych

prowadzenie zajęć
ruchowych dla
mieszkańców

Ilustracja 13: Struktura działania MOSiR Knurów

1. Zarządzenie obiektami sportowymi
Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie posiada rozbudowaną
i nowoczesną bazę obiektów sportowo-rekreacyjnych. Według stanu na 31 grudnia 2021 r. miejska
baza sportowo-rekreacyjna pod zarządem MOSiR Knurów łącznie liczyła 9 obiektów:
•

Hala sportowa przy ul. Górniczej 2 wraz z siłownią, salą fitness i salą bokserską

•

Hala sportowa MOSiR przy ul. Aleja Lipowa 12A wraz z salą wielofunkcyjną

•

Pływalnia kryta przy ul. Górniczej 2 wraz z sauną

•

Pływalnia kryta „aQuarelax” przy ul. Szpitalnej 23 wraz z sauną
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•

Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych wraz z lodowiskiem sezonowym przy ul. Aleja Lipowa
12, który obejmuje:
Boisko piłkarskie „Orlik” ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 67x30m
Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 90x50m
Pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 105x68m
Boisko wielofunkcyjne „Orlik” o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 50x30m
Boisko do siatkówki plażowej
Kort do tenisa ziemnego z nawierzchnią sztuczną
Zaplecze szatniowe

•

Stadion Miejski MOSiR przy ul. Dworcowej 28

•

Kąpielisko sezonowe „Leśne Zacisze” przy ul. Niepodległości 109 wraz z boiskami do
siatkówki plażowej

•

Siłownia zewnętrzna na skwerze pomiędzy ul. Ułanów i Szpitalną

•

Siłownia zewnętrzna w Parku Miejskim przy ul. Parkowej

Wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji były dostosowane
do korzystania przez osoby niepełnosprawne, które korzystały z nich na zasadzie specjalnej,
symbolicznej odpłatności.
W 2021 roku podobnie jak w roku ubiegłym duży wpływ na liczbę osób korzystających z obiektów
pod zarządem MOSiR miała ogólna sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Kąpielisko
„Leśne Zacisze” zanotowało udany sezon z dużą liczbą korzystających klientów. W stosunku do
ubiegłego roku zgodnie z wszystkimi wytycznymi sanitarnymi uruchomiono również Lodowisko
Sezonowe, które cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Rodzaj obiektów

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

obiekty całoroczne (2 pływalnie kryte i hala
sportowa)

160 000

205 000

80 000

95 000

1. obiekty sezonowe (kąpielisko Leśne
Zacisze,
kompleks boisk piłkarskich,
lodowisko i stadion miejski)

240 000

270 000

120 000

160 000

razem

400 000

475 000

200 000

255 000

Tabela 63: Liczba osób korzystającej z bazy sportowej MOSiR
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2. Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie prowadził w 2021 roku inwestycje zmierzające do
rozbudowy i rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej w celu utrzymania wysokiego standardu bazy
sportowej oraz świadczonych usług.
Najważniejsze działania zmierzające do rozwoju bazy sportowej podjęte w okresie od 1 stycznia
2021 r. do 31 grudnia 2021 r.:
1. Modernizacja systemu centralnego, ciepłej wody użytkowej i wentylacji
Koszt realizacji zadania w 2021 roku: 23 985,00 zł
W ramach ww. zadania zrealizowano:
•

Zakup i wykonanie dokumentacji projektowej w ramach inwestycji

•

Przygotowano i ogłoszono przetarg dot. Inwestycji.

Modernizacja instalacji wodnej oraz instalacji sanitarnej i deszczowej w budynku MOSiR Knurów
przy ul. Górniczej 2
2.

Koszt realizacji zadania w 2021 roku: 345 797,11 zł
W ramach ww. zadania zrealizowano:
•

Wymianę przyłączy kanalizacji sanitarnej Ø160mm i przyłącza wodociągowego Ø110 mm
w budynku MOSiR w Knurowie przy ul. Górniczej 2 na działkach nr 785/16, 789/76,
925/76 obręb 0002 Szczygłowice

•

Przyłącza kanalizacji sanitarnej od strony ulicy Górniczej zostały włączone do istniejących
studni k-146÷k.

Roboty objęły:
•

wymianę przyłączy kanalizacji sanitarnej Ø160mm o długości L=63,4m oraz renowację
istniejących studni kanalizacji sanitarnej;

•

wymianę przyłącza wodociągowego Ø110 o długości L=37,3m oraz wymianę armatury i
zestawu wodomierzowego.

Tabela 64: Zestawienie najważniejszych działań w zakresie rozwoju bazy sportowej
3. Udostępnianie gminnych obiektów sportowych organizacjom pozarządowym
Na obszarze Gminy Knurów działa wiele stowarzyszeń i klubów sportowych, które korzystają
w większości z gminnych obiektów sportowych na potrzeby działalności statutowej oraz w związku
z realizacją zadań zleconych przez Gminę Knurów w drodze otwartych konkursów.
Lp
1
2
3
4

Nazwa
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Ognisko Szczygłowice
Akademia Piłki Nożnej w Knurowie
MKS Concordia Knurów
Stowarzyszenie MTS Knurów
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Dyscyplina
pływanie, piłka siatkowa, piłka nożna, futsal,
narciarstwo, żeglarstwo
piłka nożna
piłka nożna
piłka nożna kobiet, futsal, piłka nożna oldbojów
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5
6
7
8
9

Amatorski Klub Biegacza w Knurowie
Oddział Miejski WOPR Knurów
Bokserski Klub Sportowy Concordia Knurów
Knurowski Klub Karate Kyokushin
Uczniowski Klub Sportowy Eugen Knurów

10
11
12
13
14

Klub Biegacza Sokół Knurów
Klub Biegacza Orły z Knurowa
Klub Sportowy Spartan Knurów
Stowarzyszenie sportowe Fight Club Knurów
Knurowskie Towarzystwo Koszykówki

bieganie, nordic walking
ratownictwo wodne, pływanie
boks
karate
podnoszenie ciężarów, sporty siłowe,
kulturystyka
bieganie
bieganie
boks, kickboxing, samoobrona, MMA, ju jitsu
kickboxing, samoobrona, MMA, ju jitsu, boks
Koszykówka

Tabela 65: Wykaz stowarzyszeń, klubów sportowych i organizacji sportowo-rekreacyjnych
działających na terenie gminy Knurów
4. Organizacja imprez i wydarzeń sportowych
MOSiR w Knurowie jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez rekreacyjno-sportowych
o randze lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej czy międzynarodowej. W 2021 roku podobnie jak
w roku ubiegłym z licznymi obostrzeniami i ograniczeniami, które wprowadzały rozporządzenia
Rady Ministrów, nastąpił znaczący spadek liczby organizowanych imprez. Część z corocznych
imprez nie mogła się odbyć z uwagi na istniejące zakazy, natomiast pozostałe wydarzenia
organizowane były w rygorze sanitarnym i zgodnie z obostrzeniami obowiązującymi w danym
okresie roku 2021.
IV Ogólnopolski Turniej ,,O Lśniącą Gwiazdę’’ – zawody gimnastyczne
XXX Bieg Młodości
Bieg Przełajowy*
Turnieje piłki nożnej dzieci i młodzieży
Turnieje Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców
VI Otwarte Mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej
Turnieje Charytatywne we współpracy z Fundacją „Gram, Kibicuję, Pomagam
Śląski Festiwal Badmintona
XII Knurowskie Dni Integracji „Bądźmy razem”
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Knurów
XXIX Międzynarodowy Bieg Przełajowy*
III Knurowski Bieg Niepodległości*

*Imprezy wchodziły w cykl I Biegowego Grand Prix Knurowa 2021
Tabela 66:Najważniejsze wydarzenia sportowo-rekreacyjne z kalendarza imprez 2021 roku
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5. Cykliczne zajęcia ruchowe
Wzorem lat poprzednich, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie organizował w roku 2021
cykliczne zajęcia ruchowe przeznaczone dla mieszkańców w celu podejmowania aktywności
fizycznej. Działania te jednak były prowadzone z dużymi ograniczeniami wynikającymi z sytuacji
pandemicznej i regulacji prawnych w zakresie uprawiania sportu.
Lp

Nazwa zajęć

Miejsce

1

Aqua-aerobic (aerobic w wodzie)

pływalnia kryta MOSiR przy ul. Górniczej 2

2

Fitness (różne formy zajęć o charakterze
aerobowym i wzmacniającym m.in. fitball,
step&shape, body sculpt, speedball, tabata,
TBC, body BPU)

sala fitness przy ul. Górniczej 2

3

Aerokickboxing z elementami samoobrony

sala fitness przy ul. Górniczej 2

4

Knurowska Liga Futsalu

5.

Knurowska Liga Orlika

hala sportowa MOSiR przy ul. Górniczej 2
Kompleks Boisk Wielofunkcyjnych przy ul. Aleja
Lipowa 12

Tabela 67: Wykaz zajęć ruchowych organizowanych przez MOSiR Knurów
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Rozdział 11: Porządek publiczny i bezpieczeństwo
1. Działalność Straży Miejskiej w Knurowie
W obszarze ochrony porządku publicznego, za realizację zadań własnych Gminy Knurów
wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego, odpowiedzialna była m.in. Straż Miejska
Knurowie. Ogółem w 2021 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Knurowie podjęli 3 450
interwencji ( wzrost o 498 w stosunku do roku 2020).
Dyżurni Posterunku Straży Miejskiej koordynują przebieg służby patrolowej, przyjmują interwencje
od mieszkańców, które następnie przekazują patrolom do realizacji lub sprawdzenia w terenie.
Dyżurni przyjmują ponadto osoby, które otrzymały wezwania za popełnione wykroczenia.
Liczba interwencji w podziale na zagadnienia w 2021 roku kształtowała się następująco:
Rodzaj zagadnienia

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020

stan dróg, chodników, znaków drogowych i

Rok 2021

597

406

321

330

utrzymanie porządku na nieruchomościach

485

411

262

298

zanieczyszczanie atmosfery

46

124

52

48

akcja ,,Bezpieczny plac zabaw”

42

41

47

49

zimowa kontrola akwenów

95

54

15

48

kąpiel w miejscach niedozwolonych

135

134

119

143

interwencje w spr. bezdomnych w okresie zimowym

79

104

41

68

tworzenie się dzikich wysypisk śmieci

172

1458

796

413

ochrona bezdomnych zwierząt

96

88

80

80

zapobieganie zakłócaniu porządku oraz dewastacji

394

592

472

442

oświetlenia ulicznego

zjawiskiem niskiej

emisji

terenów przyszkolnych

Tabela 68: Liczba interwencji w podziale na zagadnienia
W porównaniu do roku 2020, odnotowano widoczny wzrost ogólnej liczby podjętych interwencji.
W 2021 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Knurowie w ramach działań zmierzających
do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii „COVID 19” zabezpieczali budynki Urzędu
Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz przy ul. Niepodległości 7. Ogółem strażnicy
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pełnili 245 służb dyżurnych. W trakcie

„pierwszej fali pandemii” za pomocą urządzeń

nagłaśniających w pojazdach służbowych Straży Miejskiej prowadzili akcję informacyjną
skierowaną dla osób przebywających na terenie miasta Knurowa. Ponadto w porozumieniu
z Komisariatem Policji w Knurowie służby patrolowe Straży Miejskiej kierowane były do miejsc
zagrożonych rozprzestrzenianiem się pandemii „COVID 19” w związku z niestosowaniem się
do obowiązujących nakazów, w szczególności do obowiązku zachowania dystansu społecznego
oraz obowiązku zasłaniania nosa i ust przez osoby znajdujące się w przestrzeni publicznej. Kontroli
poddane zostały przystanki komunikacji miejskiej, targowiska, centra handlowe oraz cmentarze.
Ogółem przeprowadzono w tych miejscach 666 kontroli.

.

2. Współpraca Straży Miejskiej z innymi służbami
a) współpraca z Policją (Komisariatem Policji w Knurowie) w 2021 roku obejmowała następujące
formy: wspólne prowadzenie działań w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju
i porządku publicznego- 64 interwencje;
b) współpraca z Pogotowiem Ratunkowym, gdzie podjęto wspólnie 25 interwencji dotyczących
udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy przed medycznej, udzielenia asysty;
c) współpraca z Państwową Strażą Pożarną, gdzie podęto wspólnie 19 interwencji;
d) współpraca z lekarzem weterynarii, gdzie podjęto wspólnie 44 interwencje;
e) współpraca z Nadleśnictwem w Rybniku, gdzie podjęto 1 interwencję;
3. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Uprawnienia władz lokalnych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w większości
przypadków koncentrują się wokół przyjętych aktów prawa miejscowego. Gminy wspierają więc
działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne m.in. Ochotnicze Straże
Pożarne, Policję, Państwową Straż Pożarną.
Na terenie Gminy Knurów działają 2 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:
•

OSP "Knurów" - należąca od 1995 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

•

OSP "Szczygłowice".

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część ogólnopolskiego systemu
bezpieczeństwa. W ramach porozumienia strażacy ochotnicy z Knurowa zobowiązani się do
utrzymywania wymaganej gotowości operacyjnej do walki z pożarami i innymi klęskami
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żywiołowymi oraz realizacji zadań związanych z ratownictwem technicznym, chemiczno –
ekologicznym, poszukiwawczo - ratowniczym, wodnym i medycznym.
Strażacy czynni

66

Honorowi członkowie OSP

6

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

21

Członkowie wspiarający

2

Tabela 69: Zasoby kadrowe OSP na terenie Gminy Knurów
Obowiązkiem Gminy wynikającym z ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest wyposażenie,
utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej. W ramach
utrzymania gotowości bojowej OSP Gmina dba również o odpowiednie wyposażenie jednostek
OSP w sprzęt niezbędny do niesienia pomocy w pożarach czy innych zdarzeniach. Zakupy
wyposażenia finansowane były zarówno ze środków własnych budżetu Gminy Knurów, jak i ze
środków WFOŚiGW w Katowicach oraz innych. W 2021 roku zakupiono m.in.
•

5 szt ubrań specjalnych i 5 par butów specjalnych

•

2 pary butów gumowych

•

4 szt kominiarek strażackich

•

zbiornik wodny

•

pompa zanurzeniowa

•

2 aparaty Ochrony Dróg Oddechowych (ODO)

•

czujnik 4 gazowy Altair

•

radiotelefon Motorola

•

noszak do aparatu ODO
Rodzaj działania

Rok 2020

Rok 2021

Działania ratownicze - wyjazdy do pożarów

28

40

Likwidacja miejscowych zagrożeń

102

140

Alarmy - zabezpieczenie miasta

8

15

Kolizje drogowe

6

11

Tabela 70:Liczba interwencji ze względu na rodzaj zagrożenia
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4. Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem
kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,
przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów
i infrastruktury krytycznej.
Aktem prawnym normującym kwestie zarządzania kryzysowego jest Ustawa z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
Zgodnie z zapisami ustawy, Gmina (wójt, burmistrz, prezydent) została zobligowana do realizacji
następujących zadań:
•

kierowanie: monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń
na terenie gminy;

•

realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: opracowywanie i przedkładanie
staroście do zatwierdzenia ,,Planu zarządzania kryzysowego dla Miasta Knurów",
realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

•

zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu
zarządzania kryzysowego;

•

wykonywanie przedsięwzięć wynikających z ,,Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta
Knurów”;

•

zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze
terrorystycznym;

•

współdziałanie z szefem ABW w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania
skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

•

organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej

W Gminie Knurów Prezydent Miasta wykonywał powyższe przedsięwzięcia przy pomocy
wybranych wydziałów Urzędu Miasta Knurów - w szczególności Referatu Zarządzania
Kryzysowego oraz jednostek organizacyjnych bezpośrednio podległych i nadzorowanych przez
Prezydenta. W 2021 roku główna aktywność Referatu Zarządzania Kryzysowego polegała na
koordynowaniu działań i zagadnień związanych ze zwalczaniem wirusa COVID – 19, niesieniu
pomocy doraźnej dla mieszkańców objętych kwarantanną oraz utworzeniem punktu szczepień
przeciwko wirusowi COVID-19.
W ramach bezpieczeństwa ludności Gmina w dalszym ciągu prowadzi modernizację systemu
wczesnego alarmowania, polegającą na wymianie starych syren alarmowych na syreny nowej
generacji. W 2021 roku został opracowany nowy „Plan Operacyjny funkcjonowania miasta Knurów
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny” oparty na nowej
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Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach przygotowania
ludności i warunków jej ochrony na wypadek wojny, a także ochrony mienia szczególnie cennego
dla

dziedzictwa

narodowego

na

terenie

Gminy

zostało

przeprowadzone

powiatowe

dwuszczeblowe ćwiczenie obronne pk. „Piast 2021”, którego tematem było „Kierowanie realizacją
wybranych zadań operacyjnych z obszaru funkcjonowania elementów systemu kierowania
bezpieczeństwem narodowym w powiecie gliwickim w sytuacji wystąpienia zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny przez obsadę głównego stanowiska
kierowania Starosty Gliwickiego” oraz odbył się trening funkcjonowania systemu stałych dyżurów
w województwie śląskim pk. „Klarus 2021” podczas którego trenowane były epizody związane
z wymiana korespondencji radiowej i realizacją treści otrzymanego sygnału.

Kompetencje Referatu
Zarządzania Kryzysowego

anomalie pogodowe

zdarzenia kryzysowe

działania doskonalące

doraźne interwencje ochrony
życia i zdrowia

Ilustracja 14: Kompetencje Referatu Zarządzania Kryzysowego

Wybrane działania podejmowane przez Referat Zarządzania Kryzysowego w 2021 roku:
Koordynowanie działań związanych umieszczaniem osób bezdomnych w Ośrodkach Pomocy
Społecznej.
Redystrybucja środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe,
płyny do dezynfekcji, pulsoksymetry) do placówek medycznych, szkół i przedszkoli.
Koordynowanie współpracy ze Szpitalem w Knurowie w celu utworzenia na terenie Hali sportowej
MOSiR w Knurowie punktu szczepień dla mieszkańców.
Wydanie 24 decyzji o nałożeniu świadczeń osobistych i rzeczowych w ramach realizacji zadań na
rzecz obrony.
Zakupienie nowych syren do modernizowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
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22.08.2021 r. przeprowadzono szkolenie obronne, które było jednocześnie instruktażem do
udziału w dwuszczeblowym powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. „PIAST 2021”.
Uczestniczono w powiatowym ćwiczeniu obronnym pk. „PIAST 2021”.
Udział w treningu Stałego Dyżuru pk. „KLARUS 2021” .

Tabela 71: Wybrane działania podejmowane przez Referat Zarządzania Kryzysowego
5. Obrona Cywilna
Obrona

Cywilna

przeznaczona

jest

do

przygotowania

i

koordynowania

przedsięwzięć

planistycznych, zapobiegawczo-obronnych i ratunkowych w gminie, mających na celu ochronę
ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych i klęsk żywiołowych
oraz przezwyciężenia ich bezpośrednich następstw a także zapewnienia warunków do przetrwania
kryzysu. Szefem Obrony Cywilnej na poziomie Gminy Knurów jest Prezydent Miasta.
Siłą obrony cywilnej jest jej powszechność, oznacza to, że wszyscy obywatele naszego kraju
uczestniczą w ochronie grup ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia.
Podstawowe cele i główne zadania OC w czasie pokoju i w okresie wojny:
Celem obrony cywilnej jest:
•

ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury,

•

ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny,

•

współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i w usuwaniu ich
skutków.

Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju:
•

planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno
ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury,

•

wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności,

•

przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia,

•

gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji obrony
cywilnej i ludności,

•

wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy
i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń,

•

systematyczne szkolenie w zakresie OC kadr kierowniczych administracji rządowej
i samorządowej, formacji OC, ludności w ramach powszechnej samoobrony,

•

współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich
skutków.
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Decyzję o włączeniu sił obrony cywilnej do działań podejmują terenowi szefowie OC.
Zadania obrony cywilnej w czasie wojny:

•

organizacja ewakuacji ludności, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,

•

organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej, udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym,

•

organizacja pomieszczeń i zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności,

•

zaopatrzenie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,

•

prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń,

•

pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,

•

pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,

•

pomoc w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,

•

udzielanie doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.
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Rozdział 12: Promocja
Promocja gminy jest jednym z narzędzi wspierania jej rozwoju poprzez budowanie pozytywnego
wizerunku zarówno wśród członków społeczności lokalnej jak i odbiorców zewnętrznych. W celu
osiągnięcia zamierzonego efektu, katalog działań promocyjnych powinien uwzględniać lokalne
uwarunkowania i atuty gminy oraz posługiwać się różnymi formami i technikami, aby zapewnić
skuteczne dotarcie z przekazem informacyjnym do poszczególnych adresatów. Ważnym jest też,
aby elementy wszelkich działań były właściwe oznakowane poprzez spójny i przejrzysty system
identyfikacji wizualnej.
Promocja Gminy Knurów realizowana była w 2021 roku w oparciu o logo promocyjne „Knurówzawsze po drodze”, które stosowane było w oznakowaniu działań własnych gminy oraz działań
i wydarzeń współfinansowanych lub współorganizowanych przez gminę, przede wszystkim przy
współpracy z klubami i stowarzyszeniami społecznymi z terenu miasta.

Ilustracja 15: Logo promocyjne Gminy Knurów

Główne obszary aktywności gminy w promowaniu pozytywnego wizerunku miasta w 2021 roku:
•

przyznanie miejskich nagród i wyróżnień

•

działania promocyjne o charakterze informacyjnym

•

wydawnictwa okolicznościowe
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1. Przyznanie miejskich nagród i wyróżnień
Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przyznane przez Gminę Knurów w roku 2021 to:
•

Laury Knurowa

•

Wyróżnienia w konkursie ,,Knurów- dobre przykłady”,

•

Nagrody Prezydenta dla sportowców i animatorów kultury za wybitne osiągnięcia

Laur Knurowa
Nagroda "Laur Knurowa" ustanowiona została w 1995 roku i stanowi najwyższe wyróżnienie
miasta. "Laur Knurowa" przyznawany jest corocznie za wybitne działania rozsławiające miasto lub
za działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta w różnych
dziedzinach (gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport, itp.), w kategorii osób fizycznych oraz
w kategorii instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych. W 2021 roku
Laur Knurowa przyznano:
Laureat

Kategoria

Rejonowe Koło Pszczelarzy
w Knurowie

instytucje, podmioty gospodarcze i inne
jednostki organizacyjne

Pan Marian Szczygieł

osoby indywidualne

Tabela 72: Zestawienie laureatów Lauru Knurowa
Wręczenie Laurów Knurowa nastąpiło podczas uroczystej gali z okazji Dni Knurowa w dniu
18 czerwca 2021 r., która w odróżnieniu od poprzednich, odbyła się w znacznie mniejszym gronie,
przy zachowaniu wymogów sanitarnych podyktowanych obostrzeniami związanymi z pandemią
koronawirusa.

,,Knurów- dobre przykłady”
Ideą konkursu ,,Knurów- dobre przykłady” jest uhonorowanie najlepszych inicjatyw realizowanych
przez organizacje pozarządowe, jak i wyróżnienie najbardziej zaangażowanych w pracę trzeciego
sektora społeczników oraz liderów pozarządowych, którzy szczególnie wyróżnili się podczas
realizacji działań i wsparcia na rzecz społeczności lokalnej Knurowa. Zgłoszenia kandydatów
mogły składać osoby fizyczne i osoby prawne, a wyboru dokonała specjalna Komisja Konkursowa,
powołana przez Prezydenta Miasta, w skład której weszło po 3 przedstawicieli Urzędu Miasta
Knurów i organizacji pozarządowych.
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Za 2021 rok wyróżnienia przyznano:
Laureat

Kategoria

Stowarzyszenie MTS Knurów

Organizacja pozarządowa

Donat Dubiel

Lider organizacji pozarządowej

Tabela 73: Zestawienie wyróżnionych w konkursie ,,Knurów - dobre przykłady”

Wręczenie wyróżnień zwyczajowo odbywa się podczas uroczystej gali z okazji Knurowskich Dni
Integracji.
Nagrody Prezydenta dla sportowców i animatorów kultury za wybitne osiągnięcia
Gmina Knurów ustanowiła nagrody finansowe na rzecz zawodników, trenerów i artystów, którzy
osiągnęli sukcesy o wymiarze co najmniej ogólnokrajowym. Zgodnie z regulaminem nagradzania,
przyjętym przez Radę Miasta Knurów. Wnioski o przyznanie nagród za wysokie osiągnięcia
w sporcie i kulturze składa się w terminie od 2 do 30 stycznia każdego roku. Następnie powołana
przez Prezydenta Miasta Komisja analizuje zgłoszone propozycje. Ostateczną listę zatwierdza
Prezydent Miasta Knurów. Łączna pula nagród wynosiła za 2021 rok 32 000 złotych.
W 2021 roku wśród laureatów w kategorii sportowej znalazło się 23 zawodników, którzy osiągnęli
sukcesy m.in. w: kickboxingu, trójboju siłowym, boksie, pływaniu, piłki nożnej i siatkowej,
paravolleyu, brazylijskim jiu-jitsu. Nagrodę indywidualną przyznano również 1 trenerowi.
Wśród laureatów w dziedzinie kultury znalazły się 4 zespoły działające przy Centrum Kultury.
Indywidualne nagrody w dziedzinie kultury przyznano 11 osobom.
Wręczenie wyróżnień i nagród zwyczajowo odbyło się podczas podczas uroczystej Gali Sportu
i Kultury.

2. Organizacja imprez i wydarzeń o charakterze ogólnomiejskm

29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W dniu 31 stycznia 2021 roku odbył się 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który
przebiegał pod hasłem „Finał z głową”, a jego celem było zebranie środków na zakup sprzętu
laryngologicznego, otolaryngologicznego i do diagnostyki głowy. Jak co roku, również i w Knurowie
trwała zbiórka pieniędzy. Od wczesnych godzin porannych, 25 osobowa grupy wolontariuszy
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kwestowały na ulicach naszego miasta. Ze względów bezpieczeństwa każdej grupie towarzyszyła
osoba dorosła.
Zebrano łącznie 23 944,68 zł
Dni Knurowa
Zwyczajowo każdego roku, w połowie czerwca odbywają się Dni Knurowa - cykl imprez i wydarzeń
o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym, wraz z uroczystą galą, inaugurującą obchody
Dni Knurowa, gdzie wręczane są Laury Knurowa - najwyższe wyróżnienie miejskie.
Charakter obchodów był nieco odmienny od formuły przyjętej w latach poprzednich, co wynikało
z zasad bezpieczeństwa związanymi z pandemią wirusa Covid-19. W 2021 roku zorganizowano
cykl wielu mniejszych wydarzeń w różnych częściach miasta, w celu uniknięcia dużych
zgromadzeń ludzi.
Gala obchodów Dni Knurowa odbyła się w niedzielę 20 czerwca 2021 r. Podczas uroczystości,
mającej miejsce w Kinie Scena Kultura, wręczono Laury Knurowa - najwyższe wyróżnienie
miejskie – które trafiło do Mariana Szczygła oraz Koła Pszczelarzy z Knurowa.
Podczas gali zostały również wręczone wyróżnienia „Knurów - dobre przykłady”, uhonorowano
również najzdolniejszą knurowską młodzież wraz z opiekunami naukowymi.
Program trwających od 18 do 20 czerwca 2021 r. Dni Knurowa obejmował takie imprezy
towarzyszące głównym uroczystościom jak: koncerty lokalnych zespołów knurowskich, festyn
rodzinny w Szczygłowicach, zabawy i animacje pod tężnią solankową, bieg po leśnych ścieżkach
przy stawie Zacisze, gry, zabawy i treningi pokazowe na Kąpielisku „Leśne Zacisze”, turnieje
piłkarskie na Orliku, a także wiele innych wydarzeń.
Biegowy Grand Prix Knurowa 2021
Przy współpracy samorządu Gminy Knurów reprezentowanego przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie, a także lokalnych stowarzyszeń biegowych, zorganizowano Biegowe
Grand Prix Knurowa 2021. W ramach wydarzenia przeprowadzono trzy imprezy biegowe -Bieg
Przełajowy na dystansie 5 km, który odbył się 20 czerwca, XXIX Międzynarodowy Bieg Przełajowy
o Puchar Prezydenta Miasta Knurów Adama Ramsa na dystansie 5 km przeprowadzony
w niedzielę 19 września oraz 3 Knurowski Bieg Niepodległości, który odbył się 11 listopada.
Szeroki udział zawodników we wszystkich biegach pozwolił na promocję zdrowego trybu życia
oraz rozwijanie pasji i zainteresowań wśród społeczności lokalnej Knurowa.
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Uroczyste udekorowanie mogiły powstańca śląskiego Hermana Grzesioka znakiem
pamięci ,,Tobie Polsko”
W dniu 29 września 2021 r. na cmentarzu przy ul. 1 Maja w Knurowie, uhonorowano weterana
II i III Powstania Śląskiego śp. Hermana Grzesioka, oznaczając jego mogiłę znakiem pamięci
„Tobie Polsko”. W uroczystości udział wzięli rodzina Powstańca, przedstawiciele władz
samorządowych, a także reprezentant Oddziału IPN w Katowicach - Naczelnik Oddziałowego
Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa. Przy grobie weterana II i III Powstania Śląskiego
śp. Hermana Grzesioka wartę honorową pełnili harcerze oraz strażnicy miejscy ze Sztandarem
Knurowa.
Akcja oznaczania grobów znakiem pamięci opracowanym przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania
Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach rozpoczęła się 5 lipca 2021 r. w dzień setnej rocznicy
zakończenia III Powstania Śląskiego. Znak pamięci „Tobie Polsko” ma formę proporczyka
o rozmiarach ok. 20 x 8 cm. Umieszczono na nim inwokację „Tobie Polsko”, pod którą znajduje się
wizerunek orła otoczonego datami powstań, a poniżej napisy „Grób Powstańca Śląskiego”
i „Instytut Pamięci Narodowej”.
Wieczór z olimpijczykami
W dniu 5 października 2021 r. w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Aleja Lipowa 12 w Knurowie
odbyło się spotkanie ze sportowcami z Knurowa, którzy zakwalifikowali się do udziału
w Olimpiadzie w Tokio.
W spotkaniu pod nazwą "Wieczór z olimpijczykami" wziął udział Damian Durkacz, któremu
towarzyszył trener Ireneusz Przywara i starszy kolega - Józef Gilewski, olimpijczyk z Atlanty 1996.
Podczas wydarzenia oprócz rozmowy z zaproszonymi gośćmi odsłonięto galerię „Osobowości
Knurowskiego Sportu”, odbyły się pokazy sztuk walki. Zgromadzona publiczność miała też
możliwość otrzymania autografów. Wstęp dla wszystkich zainteresowanych był bezpłatny.
Wspomnienie Tragedii Śląskiej 1945
W dniu 24 października 2021 r. na terenie Knurowa odbył się Bieg Pamięci Tragedii Śląskiej 1945.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Pamięci Tragedii Śląskiej 1945 przy współpracy
z knurowskim samorządem, którzy postanowili w sportowym duchu, a jednoczenie w sposób
widoczny, upamiętnić tragiczne wydarzenia z końca II wojny światowej.
Start nastąpił spod obelisku w Nieborowicach, na którym widnieje napis „1939 PAMIĘCI
POMORDOWANYCH

PRZEZ

HITLEROWCÓW

W

OBOZIE

PRZEJŚCIOWYM

W NIEBOROWICACH”. W tym miejscu zostały oddane należyte honory, a następnie rozpoczęto
wspólny bieg w kierunku Knurowa. Po pokonaniu dystansu ok. 6 km uczestnicy wydarzenia
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dobiegli do mety przy Miejskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola
Miarki w Knurowie, gdzie przy wejściu głównym do szkoły znajduje się tablica pamiątkowa
poświęcona ofiarom terroru stalinowskiego prześladowanym w obozach pracy w kraju i w ZSRR
w 1945 roku.
V Knurowski Jarmark Bożonarodzeniowy
W dniu 19 grudnia 2021 r. odbył się V Knurowski Jarmark Bożonarodzeniowy.
Ta

świąteczna

tradycja

związana

z

możliwością

wspólnego

spotkania

mieszkańców

zainaugurowana została w 2016 roku. Jarmark jest okazją do kupna oryginalnych ozdób
choinkowych, stroików, czy też posmakowania tradycyjnych potraw.
Miejscem jarmarku był Park przy ulicy dr. Floriana Ogana.
Podczas wydarzenia odbyła się zbiórka publiczna na rzecz Nikodema Wójcickiego, w ramach akcji
charytatywnej.

4. Działania promocyjne o charakterze informacyjnym
Realizacja działań odbywała się poprzez publikację informacji przygotowywanych przez Urząd
Miasta, jednostki podległe gminie tj. Centrum Kultury w Knurowie, MOSiR Knurów oraz Miejskie
Centrum Edukacji w Knurowie.
Informacje o charakterze promocyjnym, takie jak wywiady, reportaże, artykuły redakcyjne, pliki
video, materiały zdjęciowe, plakaty i banery informujące społeczność lokalną i opinię publiczną
o najważniejszych wydarzeniach w mieście oraz osiągnięciach i dokonaniach nie tylko Gminy
Knurów, ale także innych podmiotów, organizacji społecznych oraz poszczególnych knurowian,
były publikowane w następujących miejscach:

•

portal informacyjny Urzędu Miasta www.knurow.pl

•

Tygodnik Samorządowy ,,Przegląd Lokalny” (wydanie tradycyjne i w internecie)

•

strony internetowe MOSiR Knurów, MCE w Knurowie oraz Centrum Kultury w Knurowie

•

portale społecznościowe Gminy Knurów: Facebook i YouTube

Dane dotyczące aktywności na portalu FACEBOOK oraz YouTube

•

liczba użytkowników obserwujących: 2727

•

średni zasięg postów trafia do: ok. 3397 użytkowników
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•

średnia ilość polubień postów: 10 – 94

•

średnia ilość komentarzy przy postach: 1 – 54

•

średnia ilość udostępnień postów: 20 – 45

•

liczba użytkowników obserwujących: 90

•

średni zasięg postów trafia do: ok. 310 użytkowników

•

średnia ilość polubień postów: 10 – 15

•

średnia ilość komentarzy przy postach: 1 – 5

•

średnia ilość udostępnień postów: 5 – 15

5. Wydawnictwa okolicznościowe
Jednym z działań promocyjnych, identyfikujących społeczność lokalną z dorobkiem kulturowym
i historycznym Knurowa oraz współczesnym wizerunkiem miasta jest działalność wydawnicza
Urzędu Miasta Knurów:
Kalendarz miejski
Urząd Miasta Knurów corocznie wydaje kalendarz ścienny, bezpłatnie kolportowany pośród
knurowskich organizacji pozarządowych, instytucji i podmiotów publicznych, a także firm, sklepów
i zakładów usługowych, w którym prezentowane są walory i atuty miasta. W 2021 roku był to
projekt o tematyce związanej z zabudową urbanistyczną miasta w formie widoków plenerowych
poszczególnych części miasta. W zbiorze zdjęć znalazło się 12 ujęć z lotu ptaka prezentujących
najbardziej charakterystyczne obszary Knurowa w różnych porach roku.
Kalendarz miejski miał formę 13 stronicową i wydany został w nakładzie 500 egz.

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W celu integrowania społeczności lokalnej wokół znaków i symboli miejskich, Gmina Knurów
przygotowała materiały promocyjne z logo Knurowa w formie wydawnictw oraz gadżetów, m.in.:
koszulki, czapeczki, kubki, długopisy, notatniki, zegary, Materiały te służyły do wspólnej promocji
Knurowa z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi, które organizowały własne
inicjatywy środowiskowe, turnieje, zawody oraz festyny z udziałem mieszkańców miasta oraz
zaproszonych

gości.

Efektem

współpracy

była

skuteczniejsza

promocja

miasta

oraz

zaangażowanie lokalnych liderów społecznych w kreowanie pozytywnego wizerunku Knurowa.
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Rozdział 11: Organizacje pozarządowe
1. Program współpracy pomiędzy Gminą Knurów a organizacjami pozarządowymi
Roczny program współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 został przyjęty Uchwałą
Rady Miasta Knurów Nr XXXII/401/2020 r. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5
ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Celem ww. programu była aktywizacja potencjału społeczności lokalnej, wrażliwości społecznej
umacnianie lokalnych więzi oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów
społecznych. Rolą programu było kreowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną
a organizacjami pozarządowymi; podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokajanie potrzeb
mieszkańców Gminy Knurów poprzez:
•

zwiększenie aktywności organizacji;

•

stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz
społeczności lokalnej;

•

wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych;

•

otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonaniu zadań publicznych;

•

integracja organizacji realizujących zadania publiczne;

•

promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich;

•

racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych.

Program powstał w oparciu o program współpracy z 2020 roku, uwzględniając propozycje
zgłaszane na spotkaniach organizacji pozarządowych z terenu Gminy Knurów z przedstawicielami
Urzędu Miasta. Projekt uchwały został skonsultowany zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Knurów Nr 319/BWP/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego przedmiotowego
projektu uchwały.
2. Formy współpracy
Podstawowe formy współpracy Gminy Knurów z organizacjami w 2021 roku miały charakter
pozafinansowy i finansowy.
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Współpraca o charakterze

Współpraca o charakterze

pozafinansowym

finansowym

wymiana informacji nt. planowanych

zlecanie realizacji zadań

kierunków współpracy

publicznych

konsultowanie projektów aktów prawa
miejscowego
upowszechnianie wiedzy nt. działalności
organizacji
udostępnianie materiałów promocyjnych
Gminy Knurów

Ilustracja 16: Formy współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi

a) Merytoryczna (pozafinansowa) współpraca z organizacjami pozarządowymi
Merytoryczna (pozafinansowa) współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku
realizowana była na wielu płaszczyznach, zarówno w ramach Urzędu Miasta Knurów –
Wydziału ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
jak i jednostek gminnych; przede wszystkim MOSiR Knurów i Centrum Kultury w Knurowie.
W ramach współpracy z Urzędem Miasta, organizacje pozarządowe miały zapewniony stały
dostęp do doradztwa i pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków;
oraz dostępie do informacji o dostępnych źródłach finansowania. W ramach popularyzacji
wiedzy o organizacjach pozarządowych, Urząd Miasta Knurów prowadził bazę danych
o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne oraz udostępniał wykaz
organizacji pozarządowych na stronach internetowych.
Bardzo istotną formą współpracy pozafinansowej były konsultacje ze środowiskiem organizacji
pozarządowych, w sytuacji, gdy zakres tych aktów dotyczył sfery działalności statutowej
organizacji. W 2021 roku przeprowadzono 11 spotkań konsultacyjnych.
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Lp

Temat konsultacji

Data
spotkania

Wynik
konsultacji

1

w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym 08.02.2021r.
stypendiów za wyniki w nauce w ramach „Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę
na terenie Gminy Knurów"

opinia
pozytywna

2

w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki, 08.03.2021r.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2021 rok”

opinia
pozytywna

3

w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków oraz realizacji 14.04.2021r.
projektu grantowego pn. „Czyste Powietrze- wymiana źródeł
ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie
Knurów”.

opinia
pozytywna

4

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 12.05.2021r.
mieszkaniowego
oraz
wzoru
deklaracji
o
dochodach
gospodarstwa
domowego
za
okres
trzech
miesięcy
kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.

opinia
pozytywna

5

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju 20.05.2021r.
i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

opinia
pozytywna

6

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 26.05.2021r.
Knurów w roku szkolnym 2021/2022.

opinia
pozytywna

7

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania
Społecznych Miasta Knurów na lata 2021- 2026.

Problemów 01.09.2021r.

opinia
pozytywna

8

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz 06.09.2021r.
określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
oraz publicznych zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Knurów oraz projektu uchwały
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz
określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w
postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku dysponowania wolnymi
miejscami przez publiczne szkoły podstawowe, dla których Gmina
Knurów jest organem prowadzącym.

opinia
pozytywna

9

w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków oraz realizacji 07.09.2021r.
projektu grantowego pn. „Słoneczna Gmina Knurów – wsparcie
mieszkańców
w
budowie
indywidualnych
systemów
fotowoltaicznych”.

opinia
pozytywna

10

w sprawie zmiany Uchwały nr LI/687/18 Rady Miasta Knurów 07.10.2021r.
z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów
prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy
Knurów, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.

opinia
pozytywna

11

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/453/17 Rady Miasta Knurów 26.10.2021
z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
z
wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub

opinia
pozytywna

Raport o stanie Gminy Knurów za rok 2021

132

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy
Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami pożytku publicznego na 2022 rok.

Tabela 74: Zestawienie spotkań konsultacyjnych ze wzgl. na obszar tematyczny

Wspólne rozpoznawanie potrzeb i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych
potrzeb odbywało się na szczeblu jednostek gminnych i polegało na udostępnianiu zasobów
sprzętowych lub bazy lokalowej. Gmina Knurów udzielała także wsparcia medialnego poprzez
bieżące informowanie społeczności lokalnej o inicjatywach i sukcesach organizacji pozarządowych
na łamach tygodnika ,,Przegląd Lokalny”, na stronach internetowych oraz na portalu Facebook.
Popularyzacji wiedzy o dokonaniach organizacjach pozarządowych i społeczników służył gminny
konkurs pn. ,,Knurów - dobre przykłady”.
Na podst. Zarządzenia Nr 151/BWP/2021 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 11 maja 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia XII edycji ogłoszonego konkursu pt. ,,Knurów – dobre przykłady”
laureatami za rok 2021 zostali:
Lp

Kategoria

Laureat

1

Lider organizacji pozarządowej

Donat Dubiel

2

Organizacja pozarządowa

Stowarzyszenie MTS Knurów

Tabela 75: Zestawienie wyróżnionych w konkursie ,,Knurów - dobre przykłady”

b) Współpraca o charakterze finansowym
Współpraca o charakterze finansowym z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego polegała na zlecaniu zadań publicznych w formie finansowego wsparcia ich
realizacji. W roku 2021 na realizację zadań publicznych objętych Rocznym Programem
Współpracy przeznaczono kwotę w wysokości 771 234,55 zł. Zlecenie zadań odbywało się
w drodze otwartych konkursów ofert ogłoszonych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
na terenie Gminy Knurów.

5

Ilość złożonych ofert w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu
wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym

17

Ilość złożonych ofert w obszarze zadań z zakresu polityki społecznej

34

Ilość przyznanych dotacji

51
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Ilość zawartych umów

51

Ilość przekazanych środków finansowych

771 234,55

Tabela 76: Efekty realizacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2021

Lp. Nazwa i adres organizacji pozarządowej
1.
2.
3.
4.

Klub Karate Knurów
MKS „Concordia” Knurów
Akademia Piłki Nożnej Knurów
TKKF Ognisko „Szczygłowice”

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uczniowski Klub Sportowy „Eugen”
Bokserski Klub Sportowy „Concordia”
K.S. Spartan Knurów
Uczniowski Klub Sportowy 6 POLHO
S.S. Fight Club Knurów
Klub Biegacza Orły
razem

Nazwa zadania
publicznego
Karate Kyokushin
Piłka nożna
Piłka nożna
Piłka siatkowa i nauka
pływania
Sporty siłowe
Pięściarstwo
Kickboxing
Piłka ręczna
Kickboxing
Rekreacja biegowa

Kwota dotacji (zł)
5.000,00
53.000,00
48.000,00
45.000,00
26.000,00
26.000,00
27.000,00
4.000,00
25.500,00
3.500,00
263.000,00

Tabela 77: Wykaz ofert dofinansowanych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych
w 2021 roku na terenie Gminy Knurów dotyczących szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie sportu,
turystyki i rekreacji.
Lp. Nazwa i adres organizacji
pozarządowej
1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa zadania publicznego

Klub Abstynentów „Siódemka”

Organizacja i prowadzenie spotkań
wspierających dla osób uzależnionych
i ich rodzin pt. „Praca profilaktycznorehabilitacyjna wśród osób
uzależnionych od alkoholu,
współuzależnionych, ich rodzin”

Kwota dotacji (zł)

35.000,00

Polski Czerwony Krzyż Oddział
Rejonowy Knurów

Organizacja działań opiekuńczo
wychowawczych dla dzieci i młodzieży
pt. „Wakacje nadają rytm-półkolonie dla
dzieci i młodzieży”

Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek NMP NP

Prowadzenie świetlic dla dzieci
i młodzieży pt. „Świetlicowi tropiciele.
odnajdują Edmunda Bojanowskiego”

Stowarzyszenie Opieki Nad
Zwierzętami Na Rzecz Kotów
Wolno żyjących

Realizacja działań proekologicznych pt.
„Opieka nad wolno żyjącymi kotami
w tym ich dokarmianie”

5.000,00

Stowarzyszenie Pomocy „Arka
Noego” Gliwice

Prowadzenie konsultacji i szkoleń dla
osób dotkniętych skutkami uzależnień;
pt. „Bezpieczna przystań”

10.000,00

razem

30.000,00

50.000,00

130.000,00

Tabela 78: Wykaz ofert dofinansowanych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych
w zakresie profilaktyki i edukacji społecznej na terenie Gminy Knurów w 2021 roku.
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Lp. Nazwa i adres organizacji
pozarządowej

Nazwa zadania publicznego

1.

Stowarzyszenie Rodzin i
Przyjaciół Osób z
Niepełnosprawnością
Intelektualną

Promocja działalności artystycznej
i sportowej osób niepełnosprawnych;
pt. „Spotkania muzyczne”

Polski Czerwony Krzyż Oddział
Rejonowy Knurów

Organizacja działań w zakresie
profilaktyki i promocji zdrowia;
pt. „Promocja honorowego
krwiodawstwa w Polsce”

Polski Czerwony Krzyż Oddział
Rejonowy Knurów

Działania związane z pomocą dla
najuboższych mieszkańców;
pt. „Pomoc ubogim mieszkańcom
Knurowa w formie żywności ”

Fundacja Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej - Promyczek

Organizacja działań w zakresie
profilaktyki i promocji zdrowia;
pt. „Zajęcia terapeutyczne dla dzieci ”

4.000,00

Polski Czerwony Krzyż Oddział
Rejonowy Knurów

Organizacja działań w zakresie
profilaktyki i promocji zdrowia;
pt. „Ze zdrowiem wśród młodzieży”

1.000,00

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Z H P Chorągiew Śląska Hufiec Organizacja działań aktywizujących
Ziemi Gliwickiej
mieszkańców; pt. „Działalność drużyny
harcerskiej w Knurowie ”
Polski Czerwony Krzyż Oddział
Rejonowy Knurów

Prowadzenie szkoleń, rehabilitacji
i grup wsparcia dla rodzin osób
z niepełnosprawnością pt. „Usługi
terapeutyczno - coachingowe,
rehabilitacyjne oraz pomoc asystenta”

Kwota dotacji (zł )

4.000,00

1.600,00

10.000,00

5.000,00

20.000,00

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów ZOR

Organizacja działań aktywizujących
mieszkańców; pt. „Wycieczki i spotkania
integracyjne”

8.500,00

Knurowskie Stowarzyszenie
Diabetyków Knurów

Organizacja działań w zakresie
profilaktyki i promocji zdrowia;
pt. „Aktywny cukrzyk”

3.000,00

10. OPZW Katowice Koło Nr 28

Promocja działalności hobbystycznej;
pt. „Wędkarstwo - nauka, aktywny
wypoczynek, współzawodnictwo
sportowe”

11. Stowarzyszenie Moja Gmina
Nasz Powiat

Organizacja działań aktywizujących
mieszkańców;
pt. „Rekreacja biegowa”

12. Polski Związek Pszczelarzy

Promocja działalności hobbystycznej;
pt. „Bliżej pszczół -spotkania
pszczelarskie z okazji 95 -lecia Koła
w Knurowie”

13. Stowarzyszenie Orkiestra KWK
Knurów

Organizacja działań związanych
z kulturą i ochroną dziedzictwa
kulturowego; pt. „Promocja muzyki
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2.600,00

2.000,00

2.000,00

7.000,00

orkiestrowej”
14. Śląski WOPR Katowice

Organizacja działań aktywizujących
mieszkańców; pt. „Prowadzenie szkoleń
ratowniczych WOPR”

15. Stowarzyszenie Rodzin i
Przyjaciół Osób z
Niepełnosprawnością
Intelektualną

Prowadzenie szkoleń, rehabilitacji
i grup wsparcia dla rodzin osób
z niepełnosprawnością;
pt. „Do samodzielności”

16. PTTK Gliwice
– Koło TRION Knurów

Organizacja działań aktywizujących
mieszkańców;
pt. „Wędrując pod górkę”

17. Stowarzyszenie Centrum Terapii Organizacja działań aktywizujących
Dziecięcej Tęcza
mieszkańców; pt. „Wychowujemy
zdrowe, aktywne fizycznie dzieci,
odporne na stres i choroby”
18. Okręg Polskiego Związku
Hodowli Gołębi Pocztowych
Katowice

Promocja działalności hobbystycznej;
pt. „ Organizacja zawodów oraz wystaw
gołębi pocztowych”

19. Klub Biegacza Orły Knurów

Organizacja działań aktywizujących
mieszkańców; pt. „ Aktywny Senior”

4.700,00

15.000,00

5.000,00

4.000,00

1.600,00

2.000,00

20. Knurowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Organizacja działań aktywizujących
mieszkańców; pt. „ Aktywny Senior Na
Topie”

1.954,00

21. Stowarzyszenie Calvi Cantores
Knurów ul. Szarych Szeregów
2A/1

Organizacja działań związanych z
kulturą i ochroną dziedzictwa
kulturowego; pt. „Jubileusz 15-lecia
Męskiego Zespołu Wokalnego Calvi
Cantores”

5.000,00

22. OSP Szczygłowice Knurów

Organizacja działań związanych
z Ochotniczą Strażą Pożarną; pt.
„ Uroczystości Rocznicy 110-lecia OSP
Szczygłowice”

2.000,00

22. Knurowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Organizacja działań aktywizujących
mieszkańców; pt. „ Wykłady i zajęcia
warsztatowe dla seniorów z Gminy
Knurów”.

23. PZHK i PE Katowice
Oddział Knurów

Promocja działalności hobbystycznej;
pt. „Coroczny konkurs ptaków
egzotycznych”.

1.200,00

24. Knurowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Organizacja działań aktywizujących
mieszkańców; pt. „ Ćwicz i pływaj na
basenie bo Twoje zdrowie jest w cenie”.

1.000,00

25. Polski Czerwony Krzyż Oddział
Rejonowy Knurów

Organizacja działań aktywizujących
mieszkańców; pt.
„Edukacja=Wiedza=Działanie”.

2.500,00

26. Polski Czerwony Krzyż Oddział
Rejonowy Knurów

Organizacja działań aktywizujących
mieszkańców; pt. „Wigilia Plenerowa”.
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1.350,00

2.000,00

27. Stowarzyszenie Miłośników
Drobnego Inwentarza Knurów

Promocja działalności hobbystycznej;
pt. „Wystawa drobnego inwentarza”

28. Polski Czerwony Krzyż Oddział
Rejonowy Knurów

Organizacja działań w zakresie pomocy
społecznej.

razem

2.000,00

228.880,55
350.884,55

Tabela 79: Wykaz ofert dofinansowanych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych
w zakresie polityki społecznej w 2021 roku na terenie Gminy Knurów.
Lp.

Nazwa i adres organizacji
pozarządowej

Nazwa zadania publicznego

1.

Amatorski Klub Biegacza

XXIX Międzynarodowy Bieg
Przełajowyna dystansie 6 km oraz XXVI
Mistrzostwa Polski Górników

2.

MKS „Concordia” Knurów

Turniej w piłce nożnej im. Tadeusza
Wierciocha

3.

Amatorski Klub Biegacza

XXX Bieg Młodości z okazji Dnia Dziecka

Kwota dotacji (zł)

10.000,00
1.750,00

5.000,00
4.

Stowarzyszenie MTS Knurów

Turniej Piłki Nożnej im. Janusza
Lisowskiego

1.600,00

5.

OPZW Katowice Koło Nr 28
Knurów

Międzygminne zawody wędkarskie dla
dzieci i młodzieży

2.000,00

6.

Akademia Piłki Nożnej Knurów Świąteczny Turniej Halowy Orlików
Młodszych

3.000,00

7.

TKKF Ognisko „Szczygłowice”

4.000,00

Mikołajkowe Zawody Pływackie
razem

27.350,00

Tabela 80: Wykaz ofert dofinansowanych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych na
terenie Gminy Knurów w zakresie organizacji imprez o zasięgu ponad gminnym w 2021 roku.
Lp. Nazwa i adres organizacji
pozarządowej
1. Bokserski Klub Sportowy
„Concordia”

Nazwa zadania publicznego

Kwota dotacji (zł)

Pięściarstwo

11 000,00

Sporty siłowe

10 000,00

2.

UKS „Eugen” Knurów

3.

Klub Sportowy Spartan Knurów Kickboxing

4.

Ognisko TKKF Szczygłowice

Futsal

5.

Fight Club Knurów

Kickboxing

17 000,00

6.

Stowarzyszenie Miejskie
Towarzystwo Sportowe

Piłka nożna kobieca

16 000,00
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7.

Stowarzyszenie Miejskie
Towarzystwo Sportowe

Piłka nożna oldboye

4 000,00

8.

Stowarzyszenie Miejskie
Towarzystwo Sportowe

Futsal

8 000,00

9.

Stowarzyszenie Miejskie
Towarzystwo Sportowe

Futsal

7 000,00

10. MKS „Concordia” Knurów

Piłka nożna
razem

50 000,00
143.000,00

Tabela 81: Zestawienie ofert dofinansowanych w ramach rozwoju sportu terenie Gminy Knurów
w 2021 roku.
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Rozdział 12: Współpraca międzynarodowa
Gmina Knurów współpracuje z trzema miastami europejskimi:
•

Svit na Słowacji

•

Kazincbarcika na Węgrzech

•

Česká Třebová w Czechach

Nawiązana we wczesnych latach 90-tych współpraca pomiędzy kombinatem BorsodChem,
a knurowskim zakładem Krywałd-Erg dała początek pierwszym kontaktom, najpierw na poziomie
firm, a później na szczeblu władz samorządowych obu miast, co zaowocowało podpisaniem
oficjalnej umowy o

współpracy w 1996 roku. Dzięki temu porozumieniu, a także tradycyjnej

przyjaźni łączącej narody polskie i węgierskie, Knurów i Kazincbarcika do dnia dzisiejszego
utrzymują bliskie relacje, które zaowocowały wieloma wspólnymi projektami.
Do pierwszych kontaktów pomiędzy Svitem a Knurowem doszło przy okazji turniejów piłkarskich,
rozgrywanych naprzemiennie na terenie Słowacji i Polski, z udziałem służb mundurowych, w tym
Straży Miejskiej z Knurowa oraz Policji Miejskiej Svitu i Policji Państwowej. Spotkania te dały
początek pierwszym formom współpracy pomiędzy społecznościami obu miast, wzajemne wizyty
i spotkania przerodziły się w cykliczne inicjatywy, trwające niejednokrotnie do dnia dzisiejszego.
W historii wzajemnych kontaktów rok 2000 był rokiem przełomowym. W dniu 17 lutego 2000 r.
władze samorządowe Svitu i Knurowa podpisały oficjalną umowę o współpracy, dzięki której
stworzono podstawy formalno-prawne do dalszego rozwoju partnerstwa, już na szczeblu
samorządowym.
Česká Třebová i Knurów współpracują ze sobą począwszy od 2014 roku, utrzymując stałe i ścisłe
kontakty, dzięki którym możliwa jest wymiana doświadczeń oraz współpraca między innymi
w zakresie kultury i sportu, także na poziomie organizacji pozarządowych oraz klubów
i stowarzyszeń.
W roku 2021, z uwagi na przedłużający się stan epidemii Covid-19, czasowe zamknięcie granic,
utrzymanie obostrzeń sanitarnych oraz konieczność skupienia się przez władze samorządowe na
walce

z

pandemią

oraz

łagodzeniem

negatywnych

skutków

w

zakresie

społecznym

i gospodarczym, kontakty w tradycyjnej formule zostały zawieszone i ograniczone do wymiany
korespondencji okolicznościowej.
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VI Wydane decyzje administracyjne
Zgodnie z prawem samorządowym, prezydent miasta załatwia należące do jego właściwości
sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej w formie decyzji administracyjnej, o ile
przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Prezydent może upoważnić swojego zastępcę lub
innych pracowników Urzędu Miasta do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu.
Tryb wydawania decyzji administracyjnych regulują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).
Decyzje wydawane są w wyniku przeprowadzonego postępowania, które może być wszczęte na
wniosek strony złożony w siedzibie Urzędu Miasta lub z urzędu. Opracowanie projektów decyzji
należy do właściwości komórek organizacyjnych Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych w formie decyzji po przeprowadzeniu stosownego postępowania. Podstawowym
środkiem zaskarżania decyzji jest odwołanie, wnoszone w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji stronie do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który decyzję
wydał. W 2021 roku, w ramach działalności orzeczniczej w zakresie decyzji administracyjnych,
Prezydent

Miasta,

względnie

upoważnione przez niego osoby

wydały 19.300

decyzji

administracyjnych (w 2020 roku odpowiednio: 18.987). Na 20 decyzji wniesiono odwołanie,
z czego 3 zostały utrzymane w mocy, a 17 uchylono.
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VII Realizacja uchwał Rady Miasta Knurów
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Rada Miasta Knurów podjęła 192 uchwały.

Liczba zrealizowanych uchwał
Uchwały w trakcie realizacji
Liczba uchwał niezrealizowanych
Tabela 82: Stan realizacji uchwał

156
30
6

Uchwały realizowały następujące wydziały i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta:
 Wydział Budżetowy i Planowania (FB)
 Wydział Finansów (FN)
 Wydział ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi (BWP)
 Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (GR)
 Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska (GKRiOŚ)
 Wydział Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych (IM)
 Wydział Organizacyjny i Kadr (OR)
 Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej (SDG)
 Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych (UA)
 Biuro Obsługi Rady Miasta (BRM)
 Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia (PZ)
 Miejskie Centrum Edukacji (MCE)
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR)
 Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji (MZGLiA)
Wszystkie uchwały zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym podlegają nadzorowi Wojewody jak
i Regionalnej Izby Obrachunkowej w oparciu o kryterium zgodności z prawem. W 2021 roku
3 uchwały zostały unieważnione przez organ nadzoru w części (1,57% ogółu przyjętych uchwał),
natomiast w całości unieważniono 4 uchwał (2,09%). Odsetek uchwał prawomocnych
w przeliczeniu na ogół podjętych uchwał wyniósł 96,34%:
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2% 2%

uchwały unieważnione
uchwały unieważnione w
części
uchwały przyjęte

96%

Ilustracja 17: Struktura uchwał Rady Miasta ze względu na prawomocność

Szczegółowy wykaz uchwał podjętych przez Radę Miasta Knurów w 2021 roku zawiera poniższe
zestawienie:
Nr uchwały
Data podjęcia

W sprawie

Wnioskodawca

Wydział
realizujący

Status
(Z- zrealizowane
WT- w toku realizacji
N - niezrealizowane)

XXXIV/427/21
20.01.2021r.

Uchwała w sprawie petycji
dotyczącej szczepień
przeciwko wirusowi SARSCoV-2

Komisja Rady
Miasta

BRM

Zrealizowana

XXXIV/428/21
20.01.2021r.

Uchwała w sprawie
odwołania członka Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Knurów

Przewodniczący
Rady Miasta

BRM

Zrealizowana

XXXIV/429/21
20.01.2021r.

Uchwała w sprawie
uzupełnienia składu
osobowego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

Przewodniczący
Rady Miasta

BRM

Zrealizowana

XXXIV/430/21
20.01.2021r.

Uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na
sprzedaż zabudowanej
budynkiem użytkowym
nieruchomości położonej w
Knurowie przy ul.
Wincentego Witosa 6 na
rzecz Centrum Kultury w
Knurowie oraz określenia
warunków udzielenia i
wysokości bonifikaty

Prezydent
Miasta

GR

Zrealizowana

XXXIV/431/21
20.01.2021r.

Uchwała w sprawie
dofinansowania opłat za
doskonalenie zawodowe
nauczycieli, ustalenia
specjalności i form
kształcenia, na które

Prezydent
Miasta

MCE

Niezrealizowana
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dofinansowanie jest
przyznawane oraz planu
dofinansowania form
doskonalenia zawodowego
nauczycieli na
2021 r.
XXXIV/432/21
20.01.2021r.

Uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia
pomiędzy Gminą Knurów a
Powiatem Gliwickim na
finansowanie Miejskiego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Knurowie w roku 2021
przez Powiat Gliwicki

Prezydent
Miasta

MCE

Zrealizowana

XXXIV/433/21
20.01.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXIV/434/21
20.01.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXIV/435/21
20.01.2021r.

Uchwała w sprawie zmian w
Uchwale Nr XXXIII/425/2020
Rady Miasta Knurów z dnia
16 grudnia 2020r. w sprawie
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXV/436/21
17.02.2021r.

Uchwała w sprawie
określenia szczegółowego
trybu i harmonogramu
opracowania projektu
Strategii Rozwoju Gminy
Knurów

Prezydent
Miasta

UA

Zrealizowana

XXXV/437/21
17.02.2021r.

Uchwała w sprawie
zwolnienia z części opłaty za
korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów
alkoholowych
przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży w roku
2021

Prezydent
Miasta

SDG

Zrealizowana

XXXV/438/21
17.02.2021r.

Uchwała w sprawie przyjęcia
zasad i trybu udzielania
uczniom uzdolnionym
stypendiów za wyniki w
nauce w ramach „Lokalnego
programu wspierania
edukacji uzdolnionych
uczniów pobierających
naukę na terenie Gminy
Knurów”

Prezydent
Miasta

MCE

Zrealizowana
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XXXV/439/21
17.02.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
uchwały nr XXIV/324/16
Rady Miasta Knurów z dnia
21 września 2016r. w
sprawie zapewnienia
wspólnej obsługi jednostkom
organizacyjnym Gminy
Knurów zaliczonym do
sektora finansów publicznych

Prezydent
Miasta

MCE

Zrealizowana

XXXV/440/21
17.02.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXV/441/21
17.02.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXV/442/21
17.02.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXV/443/21
17.02.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXV/444/21
17.02.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXV/445/21
17.02.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały Nr XLIX/721/14
Rady Miasta Knurów z dnia
17 września 2014r. w
sprawie określenia
szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania,
odraczania terminu spłaty
oraz rozkładania na raty
należności pieniężnych
mających charakter
cywilnoprawny
przypadających Gminie
Knurów lub jej jednostkom
podległym oraz warunków
dopuszczalności pomocy
publicznej i wskazania
organu lub osoby
uprawnionej do udzielania
tych ulg z późn. zm.

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXV/446/21
17.02.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Knurów

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXVI/447/21
03.03.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXVI/448/21
03.03.2021r.

Uchwała w sprawie zmian w
Uchwale Nr XXXIII/425/2020
Rady Miasta Knurów z dnia
16 grudnia 2020 r. w sprawie

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana
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budżetu Gminy Knurów na
2021 rok z późn. zm.
XXXVI/449/21
03.03.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Knurów

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXVII/450/21
17.03.2021r.

Uchwała w sprawie
rozpatrzenia skargi na
działanie Prezydenta Miasta
Knurów w zakresie sposobu
udzielonej odpowiedzi na
złożoną interpelację

Komisja Rady
Miasta

BRM

Zrealizowana

XXXVII/451/21
17.03.2021r.

Uchwała w sprawie
rozpatrzenia skargi na
Kierownika Referatu ds.
Drogownictwa w Urzędzie
Miasta Knurów

Komisja Rady
Miasta

BRM

Zrealizowana

XXXVII/452/21
17.03.2021r.

Uchwała w sprawie
przekazania petycji zgodnie
z właściwością

Komisja Rady
Miasta

BRM

Zrealizowana

XXXVII/453/21
17.03.2021r.

Uchwała w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na
trenie Gminy Knurów w 2021
roku
Uchwała w sprawie
zatwierdzenia „Gminnego
Programu Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2021”

Prezydent
Miasta

GKRiOŚ

Niezrealizowana

Prezydent
Miasta

PZ

Zrealizowana

XXXVII/455/21
17.03.2021r.

Uchwała w sprawie sposobu
sprawienia pogrzebu przez
Gminę Knurów

Prezydent
Miasta

MOPS

W toku realizacji

XXXVII/456/21
17.03.2021r.

Uchwała w sprawie
udzielenia pomocy
finansowej oraz wyrażenia
zgody na zawarcie umowy z
Powiatem Gliwickim na
realizację zadania na drodze
powiatowej

Prezydent
Miasta

IM

Zrealizowana

XXXVII/457/21
17.03.2021r.

Uchwała w sprawie
udzielenia pomocy
finansowej w 2022 r. oraz
wyrażenia zgody na
zawarcie umowy z Powiatem
Gliwickim na realizację
zadania na drodze
powiatowej

Prezydent
Miasta

IM

W toku realizacji

XXXVII/458/21
17.03.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXVII/454/21
17.03.2021r.
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XXXVII/459/21
17.03.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXVII/460/21
17.03.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXVII/461/21
17.03.2021r.

Uchwała w sprawie zmian w
Uchwale Nr XXXIII/425/2020
Rady Miasta Knurów z dnia
16 grudnia 2020r. w sprawie
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok z późn. zm

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXVII/462/21
17.03.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Knurów

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXVIII/463/21
21.04.2021r.

Uchwała w sprawie nadania
nagrody "Laur Knurowa" w
2021 roku

Przewodniczący
Rady Miasta

BRM

Zrealizowana

XXXVIII/464/21
21.04.2021r.

Uchwała w sprawie nadania
nagrody "Laur Knurowa" w
2021 roku

Przewodniczący
Rady Miasta

BRM

Zrealizowana

XXXVIII/465/21
21.04.2021r.

Uchwała w sprawie petycji
wielokrotnej dotyczącej
szczepień przeciwko
wirusowi
SARS-CoV-2

Komisja Rady
Miasta

BRM

Zrealizowana

XXXVIII/466/21
21.04.2021r.

Uchwała w sprawie
rozpatrzenia skargi Centrum
Cyfrowego Wsparcia
Edukacji na dyrektorów
placówek oświatowych, dla
których organem
prowadzącym jest Miasto
Knurów

Komisja Rady
Miasta

BRM

Zrealizowana

XXXVIII/467/21
21.04.2021r.

Uchwała w sprawie przyjęcia
regulaminu naboru wniosków
oraz realizacji projektu
grantowego pn. „Czyste
Powietrze – wymiana źródeł
ciepła w indywidualnych
gospodarstwach domowych
w Gminie Knurów"

Prezydent
Miasta

BWP

W toku realizacji

XXXVIII/468/21
21.04.2021r.

Uchwała w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Miasta
Knurów

Prezydent
Miasta

UA

W toku realizacji
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XXXVIII/469/21
21.04.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Miasta
Knurów obejmującego
obszar w rejonie ulicy
Niepodległości i ulicy
Walentego Rakoniewskiego
– ETAP I

Prezydent
Miasta

UA

Zrealizowana

XXXVIII/470/21
21.04.2021r.

Uchwała w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Miasta
Knurów obejmującego
obszar ograniczony ulicami:
1-go Maja, Jęczmienną
i ks. A. Koziełka – ETAP II

Prezydent
Miasta

UA

W toku realizacji

XXXVIII/471/21
21.04.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXVIII/472/21
21.04.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXVIII/473/21
21.04.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXVIII/474/21
21.04.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXVIII/475/21
21.04.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXVIII/476/21
21.04.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXVIII/477/21
21.04.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXVIII/478/21
21.04.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Knurów

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXIX/479/21
19.05.2021r.

Uchwała w sprawie
pozostawienia petycji bez
rozpatrzenia

Komisja Rady
Miasta

BRM

Zrealizowana

XXXIX/480/21
19.05.2021r.

Uchwała w sprawie
określenia wzoru wniosku o
przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego za
okres trzech miesięcy

Prezydent
Miasta

SDG

Zrealizowana
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kalendarzowych
poprzedzających dzień
złożenia wniosku
XXXIX/481/21
19.05.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXIX/482/21
19.05.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXIX/483/21
19.05.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXIX/484/21
19.05.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXIX/485/21
19.05.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXIX/486/21
19.05.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXIX/487/21
19.05.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXIX/488/21
19.05.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXIX/489/21
19.05.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXIX/490/21
19.05.2021r.

Uchwała w sprawie zmian w
Uchwale Nr XXXIII/425/2020
Rady Miasta Knurów z dnia
16 grudnia 2020r. w sprawie
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok z późn. zm.

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XXXIX/491/21
19.05.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Knurów

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XL/492/21
16.06.2021r.

Uchwała w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Knurów w
2021r.

Prezydent
Miasta

GKRiOŚ

Zrealizowana

XL/493/21
16.06.2021r.

Uchwała w sprawie zasad,
trybu przyznawania i
pozbawiania oraz rodzaju
i wysokości nagród i
wyróżnień dla osób
fizycznych za osiągnięte

Prezydent
Miasta

MOSiR

Niezrealizowana
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wyniki sportowe oraz
trenerów prowadzących
szkolenie zawodników
osiągających wysokie wyniki
sportowe
XL/494/21
16.06.2021r.

Uchwała w sprawie
określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie
Knurów w roku szkolnym
2021/2022

Prezydent
Miasta

MCE

W toku realizacji

XL/495/21
16.06.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XL/496/21
16.06.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XL/497/21
16.06.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XL/498/21
16.06.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XL/499/21
16.06.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XL/500/21
16.06.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XL/501/21
16.06.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XL/502/21
16.06.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XL/503/21
16.06.2021r.

Uchwała w sprawie zmian w
Uchwale Nr XXXIII/425/2020
Rady Miasta Knurów z dnia
16 grudnia 2020 r. w sprawie
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok z późn. zm.

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XL/504/21
16.06.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Knurów

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XL/505/21
16.06.2021r.

Uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na
wniesienie wkładu
pieniężnego do kapitału
zakładowego
Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Knurowie i
objęcia w zamian udziałów

Prezydent
Miasta

GKRiOŚ

Zrealizowana
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XL/506/21
16.06.2021r.

Uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na
wniesienie wkładu
pieniężnego do kapitału
zakładowego
Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Knurowie i
objęcia w zamian udziałów

Prezydent
Miasta

GKRiOŚ

Zrealizowana

XL/507/21
16.06.2021r.

Uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na
wniesienie wkładu
pieniężnego do kapitału
zakładowego
Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Knurowie i
objęcia w zamian udziałów

Prezydent
Miasta

GKRiOŚ

Zrealizowana

XL/508/21
16.06.2021r.

Uchwała w sprawie
udzielenia wotum zaufania
Prezydentowi Miasta Knurów

Przewodniczący
Rady Miasta

BRM

Zrealizowana

XL/509/21
16.06.2021r.

Uchwała w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Knurów za
2020 rok oraz rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Knurów
za 2020 r.

Komisja Rady
Miasta

FB

Zrealizowana

XL/510/21
16.06.2021r.

Uchwała w sprawie
absolutorium dla Prezydenta
Miasta Knurów za rok 2020

Komisja Rady
Miasta

FB

Zrealizowana

XLI/511/21
06.07.2021r.

Uchwała w sprawie
Wieloletniego programu
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem
Gminy Knurów na lata 20212025

Prezydent
Miasta

MZGLiA

W toku realizacji

XLI/512/21
06.07.2021r.

Uchwała w sprawie zasad
wynajmowania lokali
wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu
Gminy Knurów

Prezydent
Miasta

UA-RL

W toku realizacji

XLI/513/21
06.07.2021r.

Uchwała w sprawie nadania
nazwy rondu na
skrzyżowaniu drogi
powiatowej nr 2982S
(ul. Szpitalna) z drogą
gminną nr 370034S
(ul. Kosmonautów) w
Knurowie

Prezydent
Miasta

GR

Zrealizowana

XLI/514/21
06.07.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana
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XLI/515/21
06.07.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLI/516/21
06.07.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLI/517/21
06.07.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLI/518/21
06.07.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLI/519/21
06.07.2021r.

Uchwała w sprawie zmian w
Uchwale Nr XXXIII/425/2020
Rady Miasta Knurów z dnia
16 grudnia 2020 r. w sprawie
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok z późn. zm.

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLI/520/21
06.07.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Knurów

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLII/521/21
26.07.2021r.

Uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na
utworzenie spółki SIM Śląsk
Północ spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Prezydent
Miasta

UA-RL

Niezrealizowana

XLII/522/21
26.07.2021r.

Uchwała w sprawie
zatwierdzenia wniosku o
wsparcie ze środków
Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa na
sfinansowanie objęcia
udziałów w tworzonej SIM
Śląsk Północ sp. z o.o.

Prezydent
Miasta

UA-RL

Zrealizowana

XLII/523/21
26.07.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLII/524/21
26.07.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLII/525/21
26.07.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLII/526/21
26.07.2021r.

Uchwała w sprawie zmian w
Uchwale Nr XXXIII/425/2020
Rady Miasta Knurów z dnia
16 grudnia 2020 r. w sprawie
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok z późn. zm.

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLII/527/21
26.07.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Knurów

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana
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XLII/528/21
26.07.2021r.

Uchwała w sprawie zasad,
trybu przyznawania i
pozbawiania oraz rodzaju i
wysokości nagród i
wyróżnień dla osób
fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe oraz
trenerów prowadzących
szkolenie zawodników
osiągających wysokie wyniki
sportowe w
międzynarodowym
współzawodnictwie
sportowym lub w krajowym
współzawodnictwie
sportowym

Prezydent
Miasta

MOSiR

Zrealizowana

XLII/529/21
26.07.2021r.

Uchwała w sprawie
rozpatrzenia skargi na
działanie Prezydenta Miasta
Knurów

Komisja Rady
Miasta

BRM

Zrealizowana

XLII/530/21
26.07.2021r.

Uchwała w sprawie
rozpatrzenia skargi na
działalność Prezydenta
Miasta Knurów

Komisja Rady
Miasta

BRM

Zrealizowana

XLIII/531/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Knurów obejmującego
obszar ograniczony
ul. ks. Alojzego Koziełka,ul.
Dworcową, ul. Rybną i
granicami administracyjnymi
miasta z rejonem „III Kolonii”
– Etap I

Prezydent
Miasta

UA

Niezrealizowana

XLIII/532/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXV/436/2021
Rady Miasta Knurów z dnia
17 lutego 2021r. w sprawie
określenia szczegółowego
trybu i harmonogramu
opracowania projektu
Strategii Rozwoju Gminy
Knurów

Prezydent
Miasta

UA

Zrealizowana

XLIII/533/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXIX/480/2021
Rady Miasta Knurów z dnia
19 maja
2021 r. w sprawie określenia
wzoru wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego
oraz wzoru deklaracji o
dochodach gospodarstwa
domowego za okres trzech

Prezydent
Miasta

SDG

Zrealizowana
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miesięcy kalendarzowych
poprzedzających dzień
złożenia wniosku
XLIII/534/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie przyjęcia
regulaminu naboru wniosków
oraz realizacji projektu
grantowego pn. „Słoneczna
Gmina Knurów – wparcie
mieszkańców w budowie
indywidualnych systemów
fotowoltaicznych”

Prezydent
Miasta

BWP

W toku realizacji

XLIII/535/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLIII/536/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie
udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi
Gliwickiemu w 2021 r. na
realizację zadania pn.:
„Dodatkowe nasadzenia
zieleni w rejonie ronda na
skrzyżowaniu ul. Szpitalneji
ul. Kosmonautów w
Knurowie”

Prezydent
Miasta

IM

Zrealizowana

XLIII/537/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia
z Powiatem Gliwickim w
sprawie powierzenia Gminie
Knurów prowadzenia
zadania pn.: „Dodatkowe
nasadzenia zieleni w rejonie
ronda na skrzyżowaniu ul.
Szpitalnej i ul. Kosmonautów
w Knurowie”

Prezydent
Miasta

IM

Zrealizowana

XLIII/538/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie przyjęcia
projektu zmian regulaminu
dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
stanowiącego załącznik do
uchwały Nr XVII/210/2019
Rady Miasta Knurów z dnia
20 listopada 2019r.

Prezydent
Miasta

GKRiOŚ

W toku realizacji

XLIII/539/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2021 – 2025.

Prezydent
Miasta

MOPS

W toku realizacji

XLIII/540/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych
Miasta Knurów na lata 2021 2026

Prezydent
Miasta

MOPS

W toku realizacji

XLIII/541/21

Uchwała w sprawie ustalenia

Prezydent

MCE

Zrealizowana
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15.09.2021r.

kryteriów wraz z liczbą
punktów oraz określenia
dokumentów
potwierdzających te kryteria
w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach
podstawowych oraz
publicznych zespołów
szkolno – przedszkolnych,
dla których organem
prowadzącym jest Gmina
Knurów

Miasta

XLIII/542/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie ustalenia
kryteriów wraz z liczbą
punktów oraz określenia
dokumentów niezbędnych do
ich potwierdzenia w
postępowaniu rekrutacyjnym
w przypadku dysponowania
wolnymi miejscami przez
publiczne szkoły
podstawowe, dla których
Gmina Knurów jest organem
prowadzącym

Prezydent
Miasta

MCE

Zrealizowana

XLIII/543/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

MCE

Zrealizowana

XLIII/544/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLIII/545/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLIII/546/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLIII/547/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLIII/548/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLIII/549/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLIII/550/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLIII/551/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana
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2021 rok
XLIII/552/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLIII/553/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLIII/554/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLIII/555/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLIII/556/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie zmian w
Uchwale Nr XXXIII/425/2020
Rady Miasta Knurów
z dnia16 grudnia 2020r. w
sprawie budżetu Gminy
Knurów na 2021 rok z późn.
zm.

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLIII/557/21
15.09.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Knurów

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLIV/558/2021
07.10.2021r.

Uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na
utworzenie spółki pod firmą:
SIM Śląsk Południe Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością z
siedzibą w Bielsku Białej

Prezydent
Miasta

UA-RL

Zrealizowana

XLIV/559/2021
07.10.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLIV/560/2021
07.10.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Knurów

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLIV/561/2021
07.10.2021r.

Uchwała w sprawie
rozpatrzenia petycji
dotyczącej podjęcia uchwały
sprzeciwiającej się
działaniom
dyskryminacyjnymi
segregacji mieszkańców
z powodu braku szczepień

Komisja Rady
Miasta

BRM

Zrealizowana

XLV/562/2021
20.10.2021r.

Uchwała w sprawie ustalenia
wysokości stawek w podatku
od nieruchomości na terenie
Miasta Knurów

Prezydent
Miasta

FN

W toku realizacji
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XLV/563/2021
20.10.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały nr LI/687/18 Rady
Miasta Knurów z dnia 11
lipca 2018r. w sprawie
wysokości, zasad ustalania
oraz rozliczania dotacji
celowej dla niepublicznych
podmiotów prowadzących
żłobki oraz kluby dziecięce
na terenie Gminy Knurów, w
tym kategorii dzieci, na które
przyznawana jest dotacja

Prezydent
Miasta

MCE

Zrealizowana

XLV/564/2021
20.10.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

MCE

Zrealizowana

XLV/565/2021
20.10.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

MCE

Zrealizowana

XLV/566/2021
20.10.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLV/567/2021
20.10.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLV/568/2021
20.10.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLV/569/2021
20.10.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLV/570/2021
20.10.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLV/571/2021
20.10.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLV/572/2021
20.10.2021r.

Uchwała w sprawie zmian w
Uchwale Nr XXXIII/425/2020
Rady Miasta Knurów z dnia
16 grudnia 2020r. w sprawie
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok z późn. zm.
Uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Knurów.

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

Uchwała w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Knurów obejmującego
obszar ograniczony ul. ks.
Alojzego Koziełka, ul.

Prezydent
Miasta

UA

W toku realizacji

XLV/573/2021
20.10.2021r.
XLV/574/2021
20.10.2021r.
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Dworcową, ul. Rybną i
granicami administracyjnymi
miasta z rejonem „III Kolonii”
– Etap I
XLV/575/2021
20.10.2021r.

Uchwała w sprawie
wyrażenia intencji wniesienia
aportem mienia
komunalnego do kapitału
zakładowego spółki pod
firmą: SIM Śląsk Południe
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z
siedzibą w Bielsku – Białeji
objęcia udziałów w
podwyższonym kapitale
zakładowym Spółki

Prezydent
Miasta

UA-RL

W toku realizacji

XLV/576/2021
20.10.2021r.

Uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na
wniesienie wkładu
pieniężnego do kapitału
zakładowego spółki pod
firmą: SIM Śląsk Południe
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z
siedzibą w Bielsku – Białej

Prezydent
Miasta

UA-RL

Niezrealizowana

XLVI/577/2021
17.11.2021r.

Uchwała w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla
Prezydenta Miasta Knurów

Prezydent
Miasta

OR

W toku realizacji

XLVI/578/2021
17.11.2021r.

Uchwała w sprawie ustalenia
zasad przyznawania i
wysokości diet dla radnych
Miasta Knurów

Przewodniczący
Rady Miasta

BRM

W toku realizacji

XLVI/579/2021
17.11.2021r.

Uchwała w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy
Gminy Knurów z
organizacjami
pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego na 2022 rok”

Prezydent
Miasta

BWP

W toku realizacji
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XLVI/580/2021
17.11.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXII/453/17
Rady Miasta Knurów z dnia
19 kwietnia 2017r. w sprawie
określenia szczegółowych
warunków przyznawania i
odpłatności za usługi
opiekuńcze, specjalistyczne
usługi opiekuńcze z
wyłączeniem
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi,
oraz szczegółowych
warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich
pobierania

Prezydent
Miasta

MOPS

W toku realizacji

XLVI/581/2021
17.11.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
„Wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w
posiadaniu Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji sp.
z o.o. w Knurowie na lata
2019-2021” stanowiącego
załącznik do uchwały Nr
XLVI/625/18 Rady Miasta
Knurów z dnia 21 lutego
2018r.

Prezydent
Miasta

GKRiOŚ

Zrealizowana

XLVI/582/2021
17.11.2021r.

Uchwała w sprawie
uchwalenia „Wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu
PWiK sp. z o.o.w Knurowie
na lata 2022-2024”

Prezydent
Miasta

GKRiOŚ

W toku realizacji

XLVI/583/2021
17.11.2021r.

Uchwała w sprawie przyjęcia
projektu zmian regulaminu
dostarczania wody i
odprowadzania ścieków
stanowiącego załącznik do
uchwały Nr XVII/210/2019
Rady Miasta Knurów z dnia
20 listopada 2019r.

Prezydent
Miasta

GKRiOŚ

W toku realizacji

XLVI/584/2021
17.11.2021r.

Uchwała w sprawie
uchylenia Uchwały nr
V/48/11 Rady Miasta Knurów
z dnia 16 lutego 2011r. w
sprawie: ustalenia wysokości
opłat za korzystanie z miejsc,
obiektów i urządzeń na
cmentarzach komunalnych w
Knurowie

Prezydent
Miasta

GKRiOŚ

Zrealizowana
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XLVI/585/2021
17.11.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

MOSiR

W toku realizacji

XLVI/586/2021
17.11.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

MCE

Zrealizowana

XLVI/587/2021
17.11.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

MCE

Zrealizowana

XLVI/588/2021
17.11.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLVI/589/2021
17.11.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLVI/590/2021
17.11.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLVI/591/2021
17.11.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLVI/592/2021
17.11.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLVI/593/2021
17.11.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLVI/594/2021
17.11.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLVI/595/2021
17.11.2021r.

Uchwała w sprawie zmian w
Uchwale Nr XXXIII/425/2020
Rady Miasta Knurów z dnia
16 grudnia 2020r. w sprawie
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok z późn. zm.

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLVI/596/2021
17.11.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Knurów

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLVII/597/2021
15.12.2021r.

Uchwała w sprawie
rozpatrzenia skargi na
działania Dyrektora
Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i
Administracji w Knurowie

Komisja Rady
Miasta

BRM

Zrealizowana

XLVII/598/2021
15.12.2021r.

Uchwała w sprawie
przekazania petycji zgodnie
z właściwością

Komisja Rady
Miasta

BRM

Zrealizowana
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XLVII/599/2021
15.12.2021r.

Uchwała w sprawie
zatwierdzenia rocznego
harmonogramu pracy Rady
oraz rocznego planu pracy
komisji stałych Rady Miasta
Knurów na 2022 rok

Przewodniczący
Rady Miasta

BRM

W toku realizacji

XLVII/600/2021
15.12.2021r.

Uchwała w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości
na terenie Miasta Knurów

Prezydent
Miasta

FN

W toku realizacji

XLVII/601/2021
15.12.2021r.

Uchwała w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego miasta
Knurów dla terenu
położonego przy ulicy
Zwycięstwa – „rejon Krywałd”

Prezydent
Miasta

UA

W toku realizacji

XLVII/602/2021
15.12.2021r.

Uchwała w sprawie
przystąpienia do
sporządzenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Knurów obejmującego
obszar pomiędzy ulicą
Walentego Rakoniewskiego,
Wilsona, Szpitalną do
północnej i zachodniej
granicy miasta

Prezydent
Miasta

UA

W toku realizacji

XLVII/603/2021
15.12.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXV/436/2021
Rady Miasta Knurów z dnia
17 lutego 2021 r. w sprawie
określenia szczegółowego
trybu i harmonogramu
opracowania projektu
Strategii Rozwoju Gminy
Knurów

Prezydent
Miasta

UA

Zrealizowana

XLVII/604/2021
15.12.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXIII/412/2020
Rady Miasta Knurów z
dnia16 grudnia 2020r. w
sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta
Knurów

Prezydent
Miasta

GKRiOŚ

W toku realizacji

XLVII/605/2021
15.12.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXIII/413/2020
Rady Miasta Knurów z dnia
16 grudnia 2020r. w sprawie
szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości i
zagospodarowania tych

Prezydent
Miasta

GKRiOŚ

W toku realizacji
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odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi i sposobu
świadczenia usług przez
punkty selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych
XLVII/606/2021
15.12.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
uchwały Nr XIX/246/2020
Rady Miasta Knurów z dnia 8
stycznia 2020r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych
na obszarze gminy Knurów
oraz określenia warunków i
trybu składania deklaracji za
pomocą środków
komunikacji elektronicznej
zmienionej uchwałą Nr
XXXI/390/2020 Rady Miasta
Knurów z dnia 21
października 2020r.

Prezydent
Miasta

GKRiOŚ

Zrealizowana

XLVII/607/2021
15.12.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

MCE

Zrealizowana

XLVII/608/2021
15.12.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

MCE

Zrealizowana

XLVII/609/2021
15.12.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLVII/610/2021
15.12.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLVII/611/2021
15.12.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLVII/612/2021
15.12.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLVII/613/2021
15.12.2021r.

Uchwała w sprawie ustalenia
wykazu planowanych
wydatków w budżecie Gminy
Knurów, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego
2021 oraz określenia
ostatecznego terminu
realizacji każdego wydatku

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLVII/614/2021

Uchwała w sprawie zmian w

Prezydent

FB

Zrealizowana
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15.12.2021r.

Uchwale Nr XXXIII/425/2020
Rady Miasta Knurów z dnia
16 grudnia 2020r. w sprawie
budżetu Gminy Knurów na
2021 rok z późn. zm.

Miasta

XLVII/615/2021
15.12.2021r.

Uchwała w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Knurów

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

XLVII/616/2021
15.12.2021r.

Uchwała w sprawie budżetu
Gminy Knurów na 2022 rok

Prezydent
Miasta

FB

W toku realizacji

XLVII/617/2021
15.12.2021r.

Uchwała w sprawie
Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Knurów

Prezydent
Miasta

FB

W toku realizacji

XLVIII/618/2021
29.12.2021r.

Uchwała w sprawie zmian w
Uchwale Nr XLVII/616/2021
Rady Miasta Knurów z dnia
15 grudnia 2021 r. w sprawie
budżetu Gminy Knurów na
2022 rok

Prezydent
Miasta

FB

Zrealizowana

Tabela 83: Szczegółowy wykaz uchwał podjętych przez Radę Miasta Knurów w 2021 roku

Raport o stanie Gminy Knurów za rok 2021

162

VIII Polityka kadrowa
Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organizację
i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez
wójta/burmistrza/prezydenta w drodze zarządzenia.
Do dnia 28 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta Knurów obowiązywał Regulamin Organizacyjny
wprowadzony Zarządzeniem Nr 137/OR/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Knurów z późniejszymi
zmianami. Od dnia 1 marca 2021 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/OR/2021 Prezydenta Miasta
Knurów z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta Knurów, wprowadzony został zaktualizowany Regulamin Organizacyjny.
Prezydent Miasta
Prezydent Miasta jest organem wykonawczym Gminy oraz kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem
służbowym pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, zakładu
budżetowego i instytucji kultury. Prezydent wykonuje swoje zadania za pomocą Urzędu Miasta
i sprawuje nadzór nad ich realizacją przy pomocy 2 Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza
Miasta i Skarbnika Miasta.
W komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Knurów podporządkowanych Prezydentowi Miasta,
zatrudnionych było w dniu 31 grudnia 2021 r. 56 pracowników.
I Zastępca Prezydenta Miasta
Nadzoruje między innymi realizację zadań z zakresu: edukacji, kultury, sportu, zdrowia i spraw
społecznych. W dniu 31 grudnia 2021 r. podlegało I Zastępcy łącznie 18 osób, w tym 1 pracownik
komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Knurów oraz 17 kierowników jednostek organizacyjnych gminnych, oświatowych oraz kultury.
II Zastępca Prezydenta Miasta
Jest bezpośrednio odpowiedzialny za całościową gospodarkę komunalną Gminy Knurów,
inwestycje,

remonty,

architekturę

i budownictwo,

planowanie

przestrzenne,

gospodarkę

nieruchomościami, gospodarkę mieszkaniową, przeprowadzanie zamówień publicznych w trybie
obowiązujących przepisów
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W komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Knurów podległych II Zastępcy Prezydenta Miasta
zatrudnionych w dniu 31 grudnia 2021 r. było 46 pracowników oraz 1 kierownik zakładu
budżetowego.
Sekretarz Miasta
Jest bezpośrednio odpowiedzialny między innymi za: prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miasta,
realizację zadań z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, promocji miasta i współpracy
z zagranicą i z organizacjami pozarządowymi, prawidłową obsługę interesantów i mieszkańców
miasta, spraw obywatelskich, zabezpieczenie obsługi technicznej Rady Miasta, zarządzanie
kryzysowe i obronę cywilną, wdrażanie systemów informatycznych oraz bezpieczeństwo
informacji.
W komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Knurów podległych Sekretarzowi Miasta
zatrudnionych w dniu 31 grudnia 2021 r. było 28 pracowników.
Skarbnik Miasta
Jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej Urzędu Miasta i Gminy
Knurów, w tym prowadzi nadzór nad realizacją budżetu, nadzoruje zadania związane z opłatami
i podatkami lokalnymi oraz gospodarką majątkiem gmin.
W

komórkach

organizacyjnych

Urzędu

Miasta

Knurów

podległych

Skarbnikowi

Miasta

zatrudnionych w dniu 31 grudnia 2021 r. było 26 pracowników.

2. Urząd Miasta Knurów

Zgodnie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, organizację i zasady
funkcjonowania

urzędu

gminy

określa

regulamin

organizacyjny,

nadany

przez

wójta/burmistrza/prezydenta w drodze zarządzenia.
Do dnia 28 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta Knurów obowiązywał Regulamin Organizacyjny
wprowadzony Zarządzeniem Nr 137/OR/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Knurów z późniejszymi
zmianami. Od dnia 1 marca 2021 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/OR/2021 Prezydenta Miasta
Knurów z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta Knurów, wprowadzony został zaktualizowany Regulamin Organizacyjny.
Strukturę organizacyjną Urzędu Miasta Knurów, zgodnie z Rozdziałem IV, tworzą komórki
organizacyjne Urzędu Miasta, tj:
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Liczba wydziałów

13

Liczba biur

3

Liczba referatów

7

Ilość samodzielnych stanowisk

9

Tabela 84: Wykaz komórek organizacyjnych UM Knurów
Komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta kieruje:
•

wydziałem – naczelnik wydziału;

•

biurem – kierownik biura;

•

referatem – kierownik referatu;

•

Urzędem Stanu Cywilnego – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;

•

Strażą Miejską – Komendant Straży Miejskiej.

Każda komórka organizacyjna Urzędu Miasta, jednostka organizacyjna Gminy, samorządowa
instytucja kultury oraz samorządowy zakład budżetowy pozostają pod bezpośrednim nadzorem
Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta oraz Sekretarza Miasta,
zgodnie z zapisami Rozdziału II „Zasady kierowania Urzędem”.
W 2021 roku pod bezpośrednim nadzorem Prezydenta Miasta były następujące komórki
organizacyjne Urzędu Miasta:
1

Wydział Organizacyjny i Kadr

2

Urząd Stanu Cywilnego

3

Straż Miejska

4

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

5

Radca Prawny

6

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

7

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

8

Pełnomocnik ds. Wyborów

9

Inspektor Ochrony Danych

10 Inspektor ds. Bezpieczeństwa
Przeciwpożarowej

i

Higieny

Pracy

oraz

Ochrony

Tabela 85: Wykaz komórek organizacyjnych pod nadzorem Prezydenta Miasta
W 2021 roku pod bezpośrednim nadzorem I Zastępcy Prezydenta Miasta (P1) Piotra Surówki były
następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta, jednostki organizacyjne Gminy oraz
samorządowa instytucja kultury:
1

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia

2

Centrum Kultury
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3

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

5

Miejskie Centrum Edukacji

6

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 im. Feliksa Michalskiego

7

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2

8

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3

9

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich

10 Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Karola
Miarki
11

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7

12 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii Konopnickiej
13 Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy
14 Miejskie Przedszkole Nr 7
15 Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Janusza Korczaka
16 Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13
17 Miejski Żłobek „Kraina Maluszka”
18 Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Tabela 86: Wykaz komórek organizacyjnych pod nadzorem I Zastępcy Prezydenta Miasta
W 2021 roku pod bezpośrednim nadzorem II Zastępcy Prezydenta Miasta (P2) Krystyny
Kosteleckiej były następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz samorządowy zakład
budżetowy:
1

Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska

2

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

3

Wydział Zamówień Publicznych

4

Wydział Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych

5

Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta
Lokalowych

6

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji

i Spraw

Tabela 87: Wykaz komórek organizacyjnych pod nadzorem II Zastępcy Prezydenta Miasta
W 2021 roku Skarbnik Miasta Krzysztof Grzelak nadzorował i koordynował pracę:
1

Wydziału Budżetowy i Planowania

2

Wydziału Finansów

3

Pełnomocnika ds. Inwentaryzacji

Tabela 88: Wykaz komórek organizacyjnych pod nadzorem Skarbnika Miasta
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W 2021 roku Sekretarz Miasta Piotr Dudło nadzorował i koordynował pracę:
1

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

2

Wydziału Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej

3

Wydziału ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi

4

Biura Obsługi Rady Miasta

5

Biura Informatyków

6

Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji

Tabela 89: Wykaz komórek organizacyjnych pod nadzorem Sekretarza Miasta
Zakresy zadań wszystkich wymienionych wyżej komórek organizacyjnych Urzędu Miasta zostały
opisane w Rozdziale V „Szczegółowe zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych Urzędu”
Regulaminu Organizacyjnego:
Zarządzeniem Nr 232/OR/2021 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 12 lipca 2021 r. wprowadzono
zmianę w związku z przekształceniem Biura ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi w Wydział ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi. Zaktualizowane zostały również: „Schemat organizacyjny
Urzędu Miasta” oraz „Schemat przyporządkowania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta,
jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowego zakładu budżetowego oraz samorządowej
instytucji kultury”, które stanowią Załączniki do Zarządzenia Nr 232/OR/2021 Prezydenta Miasta
Knurów z dnia 12 lipca 2021 r.
Regulamin Organizacyjny wraz ze wszystkimi zmianami jest dostępny na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Knurów w zakładce Urząd Miasta / Regulamin
Organizacyjny Urzędu Miasta Knurów.
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IX Realizacja zadań zleconych
Zasadniczo, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty,
poprzez wykonywanie czynności nie zastrzeżonych dla organów innych władz publicznych. Jeżeli
jednak wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu
terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych (niż zadania własne). Generalnie,
uprawnienie do nakładania na gminy obowiązku wykonywania zadań zleconych wynika wprost
z Konstytucji RP, a następnie z art. 8 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Ustawy samorządowe
określają tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych, przy czym środki na ich
realizacje zapewniane są przez organy administracji rządowej.

Zadania zlecone

zadania przekazane z mocy

zadania przekazane w drodze

ustawy

porozumienia

Ilustracja 18: Struktura zadań zleconych

W niniejszym dziale przedstawiony został w ujęciu statystycznym katalog najważniejszych zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez Gminę Knurów na mocy
przepisów ustawowych w roku 2021. Zadania te były realizowane przez:
•

Urząd Stanu Cywilnego

•

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

•

Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej

Do zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego należały czynności związane z rejestracją
zdarzeń cywilnych, nanoszeniem zmian w istniejących aktach stanu cywilnego, wydawaniem
odpisów, zaświadczeń czy zezwoleń oraz przyjmowaniem oświadczeń od osób dotyczących stanu
cywilnego czy wydawaniem decyzji o zmianie imienia/imion i/lub nazwiska osoby.
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Rodzaj czynności

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów).

1557

1385

1353

1298

Odpisy z akt stanu cywilnego

7198

7302

6860

7499

334

285

233

241

Wydawanie zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego przed
upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnienia przez narzeczonych.

18

16

9

5

Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego
(dokonano wpisów wpływających na treść lub ważność akt stanu
cywilnego np.: o adopcji dziecka, separacji czy rozwiązaniu
małżeństwa).

418

415

403

452

Decyzje kierownika USC o zmianie imienia/imion i/lub nazwiska.

35

27

25

33

Wydawanie zaświadczeń, takich jak:
•

że zgodnie z prawem polskim dana osoba może zawrzeć
małżeństwo za granicą,

•

zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa (potrzebne do ślubu konkordatowego),

•

zaświadczenie o stanie cywilnym,

•

zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa dziecka.

Tabela 90: Wykaz zadań zleconych realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego
Do zadań realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego należały
czynności związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz kwalifikacją
wojskową.
Rodzaj czynności

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt
czasowy lub stały, zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego

2563

2260

1721

2053

Usuwanie niezgodności z zakresu USC, ewidencji ludności i
dowodów osobistych

5038

6922

4395

4340

Decyzje w sprawach meldunkowych

121

97

117

131

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL i
rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz udostępnienie danych
z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z
dowodami osobistymi

1103

886

826

731

Wydawanie zaświadczeń zawierających wykaz danych osoby
której wniosek dotyczy z ewidencji ludności

474

374

267

310

4

2

1

0

Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych
oraz wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych
osobowych z RDO
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Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL

86

185

79

70

3850

2999

2304

2795

Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu
osobistego

492

389

276

290

Unieważnienie dowodu osobistego w rejestrze dowodów
osobistych (RDO)

439

354

252

297

Ilość osób podlegających kwalifikacji wojskowej

175

177

173

150

Wydawanie dowodów osobistych (ilość złożonych wniosków)

Tabela 91: Wykaz zadań zleconych realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich

Do zadań realizowanych przez Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
należały

czynności

związane

z

przyznawaniem

dodatków

mieszkaniowych,

dodatków

energetycznych, wydawaniem pozwoleń na sprzedaż alkoholu, wpisem przedsiębiorcy do CEiDG,
wydawaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
taksówką, prowadzeniem ewidencji położonych na terenie Gminy Knurów obiektów świadczących
usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych.
Rodzaj czynności

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok 2021

Decyzje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

828

707

616

554

Decyzje w sprawie przyznania dodatku energetycznego

18

15

15

64

Decyzje w sprawie pozwoleń na sprzedaż alkoholu

133

125

151

156

Decyzje w sprawie licencji na przewóz osób taksówką

16

22

9

24

1058

1136

788

665

Rozpatrzone wnioski o wpis/zmianę/wykreślenie z CEiDG

Tabela 92: Wykaz zadań realizowanych przez Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności
Gospodarczej
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Podsumowanie
Ustawa o samorządzie gminnym, w swoich uregulowaniach, nie określa formy w jakiej Raport
powinien zostać opracowany. Tym samym zakłada dowolność co do układu treści z zastrzeżeniem
postanowień wynikających z art. 28 aa ustawy. Wobec powyższego, przedstawiony Raport
o stanie Gminy Knurów za rok 2021, analogicznie jak miało to miejsce w przypadku Raportu za rok
2020, został opracowany w oparciu o informacje dotyczące realizacji zadań gminy wskazanych
w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zgodnie z przyjętym modelem przyporządkowania Raportu do katalogu zadań własnych gminy,
w niniejszym Dokumencie uwzględnione zostały oraz szczegółowo opisane działania w zakresie
gospodarki finansowej miasta, inwestycji, ładu przestrzennego, infrastruktury komunalnej, ochrony
środowiska,
dotyczących

polityki społecznej, oświaty, kultury czy też sportu. Dodatkowo, oprócz informacji
poszczególnych

zadań

gminy,

Raport

wzbogacony

został

zagadnieniami

odnoszącymi się do realizacji polityk, programów i strategii oraz współpracy z podmiotami
społecznymi i organizacjami pozarządowymi.
Bez wątpienia, rok 2021, podobnie jak okres roku 2020, upłynął pod znakiem pandemii wirusa
SARS-CoV-2, który wpłynął negatywnie na szereg procesów w sferze społecznej i gospodarczej
nie tylko w Gminie Knurów. Z tego też względu, katalog działań i decyzji podejmowanych
w ubiegłym roku przez Gminę i podległe jej jednostki, podporządkowany był aktualnym stanem
epidemii oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i uregulowaniami sanitarnymi.
Skutkowało to poważnymi zmianami w modelu funkcjonowania miejskiej oświaty, czasowym
zamknięciem placówek oświatowych oraz przejściem na zdalny tryb nauczania. W wyniku
wprowadzenia ograniczeń sanitarnych zawieszono lub ograniczono działalność obiektów
sportowo-rekreacyjnych,

instytucji

kultury

oraz

placówek

opiekuńczych

i

wsparcia

terapeutycznego.
Zanotowano także znaczny spadek liczby koncertów i wydarzeń kulturalnych, zawodów
sportowych oraz inicjatyw społecznych. Część z corocznych imprez nie mogła się odbyć
w dotychczasowej formule z uwagi na istniejące zakazy, jak na przykład Dni Knurowa. Niektóre
z nich zorganizowano w formule on-line, a pozostałe musiały być przesunięte w czasie.
Odnotowano również mniejszą aktywność ze strony organizacji pozarządowych, stowarzyszeń,
klubów i innych podmiotów, które musiały ograniczyć działalność statutową oraz planowane
projekty.
Równocześnie, na jednostki samorządowe nałożone były obowiązki związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby Covid -19 oraz wywołanych nią sytuacji kryzysowych.
W Gminie Knurów zadania te realizował przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
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który udzielał wieloaspektowej pomocy mieszkańcom Knurowa, szczególnie osobom starszym
i wymagającym wsparcia środowiskowego.
W sferze finansowej, w związku z trwającą pandemią Covid-19 i spowolnieniem gospodarczym,
Gmina zanotowała podobny wynik, jeśli chodzi o stan finansów publicznych w stosunku do roku
2020. Na koniec roku osiągnięte dochody kształtowały się na poziomie 228 177 343,20 zł i były
wyższe od dochodów za analogiczny okres roku 2020 o 20 741,37 zł.
Biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki finansowe w roku 2021 przy uwzględnieniu nadzwyczajnej
sytuacji pandemicznej, należy podkreślić zrównoważony charakter prowadzonej przez gminę
gospodarki budżetowej, wyrażającej się dodatnim wskaźnikiem samofinansowania na poziomie
2,01%, skutkującym wysokim bezpieczeństwem finansów publicznych.

Przełożyło się to na sprawne wykonywanie katalogu działań, które określić możemy jako katalog
usług publicznych oraz na kontynuację przedsięwzięć zapisanych w strategiach, politykach
sektorowych i programach rozwojowych, na czele ze Strategią Rozwoju Miasta. Działania
realizowane ze środków budżetu miasta, programów krajowych, programów GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii oraz przy wsparciu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej opisane
zostały w Dziale II Raportu. Są to między innymi takie inwestycje wpływające na rozwój miasta
i poprawę warunków życia mieszkańców jak: termomodernizacja budynków mieszkalnych
III Kolonii wraz z likwidacją niskiej emisji, wybudowanie ronda wraz z przebudową skrzyżowania
ulic Szpitalnej i Kosmonautów, przebudowa ulicy Aleja Lipowa, oddanie do użytku nowych
budynków MTBS Tarnowskie Góry sp. z o.o. przy ul.Dworcowej, rozpoczęcie przebudowy MSP nr 4
w Szczygłowicach wraz z adaptacją placu szkolnego, modernizacja dróg w mieście wraz

z oświetleniem ulicznym, rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Rakoniewskiego, nakłady
inwestycyjne na remonty w zasobach mieszkaniowych Gminy Knurów.

Równolegle do przedsięwzięć inwestycyjnych, prowadzona była polityka mieszkaniowa miasta,
skoncentrowana na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zapewnieniu
lokali socjalnych i zamiennych, a także zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw
domowych o niskich dochodach. Procesy te były wspierane przez działania z obszaru lokalnej
polityki społecznej. Co warte podkreślenia, założenia tej polityki wdraża nie tylko Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, ale także i inne jednostki gminne oraz komórki i wydziały Urzędu Miasta
Knurów poprzez realizację zadań cząstkowych oraz rocznych programów, przedstawionych
w Dziale IV i V niniejszego Raportu.
PREZYDENT MIASTA
Adam Rams
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szarze szeroko rozumianej polityki społecznej, jest aktywnośw ia
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