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Szanowni Państwo!

Jedną z najważniejszych cech zarządzania miastem jest przejrzystość podejmowanych działań  
i skuteczne informowanie o tym czego dokonaliśmy oraz w jaki sposób. Obowiązek ten staramy
się realizować na wiele różnych sposobów, od ustawowego udostępniania informacji publicznych,
przez szereg publikacji własnych, współpracę z lokalnymi mediami, na kontakcie bezpośrednim 
z mieszkańcami zakończywszy.

Niniejszy „Raport o stanie miasta”, który trzymają Państwo w dłoniach jest kolejnym elementem
dzielenia  się  informacjami  na  temat  tego,  w  jaki  sposób  rozwija  się  nasze  miasto.
Jego przygotowanie jest związane z wymogiem jaki narzuca na samorząd artykuł 28 aa. Ustawy
o  samorządzie  gminnym.  Znajdą  tu  Państwo  komplet  informacji,  podany  w  sposób  czytelny
i  zrozumiały,  od  tematyki  inwestycyjnej  po  działania  społeczne,  od  ekologii  i  gospodarki
komunalnej  po  edukację,  od  zadań  przypisanych  ustawowo  samorządom  po  działania
innowacyjne,  realizowane  z  myślą  o  lokalnej  specyfice.  Raport  dotyczy  realizowanych  zadań
i  osiągniętych wyników w 2018 r.  Zawiera  on także,  w załączniku,  informacje  o  uchwałach
podjętych przez Radę Miejską w Radlinie w 2018 roku.

Raport nie obejmuje wyników finansowych osiągniętych przez Miasto, gdyż dane te znajdują się
w równolegle opracowanym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Mam nadzieję, że tak podana wiedza przyczyni się do większej świadomości skali realizowanych
zadań w naszym mieście. Być może będzie przyczynkiem do dyskusji i inspiracją do kolejnych
działań  na  rzecz  Radlina.  Z  całą  jednak  pewnością  będzie  świadectwem  tego  jak  wiele
dokonaliśmy dla naszego miasta i jego mieszkańców w minionym roku.

Burmistrz Radlina 
Barbara Magiera
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1. Ochrona środowiska

1.1. Gospodarka odpadami

Gospodarka  odpadami  komunalnymi  na  terenie  Miasta  Radlin  odbywa  się  w  oparciu
o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
prawo miejscowe, zatwierdzone uchwałami Rady Miejskiej  w Radlinie.  Obecny kształt systemu
gospodarki odpadami został zapoczątkowany w lipcu 2013 r.
W celu zorganizowania systemu odbioru i  zagospodarowania odpadów z terenu Miasta  Radlin,
zorganizowaliśmy przetarg, w wyniku którego wyłoniliśmy przedsiębiorcę –  Naprzód Sp. z o.o.
z Rydułtów, z którym została zawarta umowa, obejmująca okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia
2019 r., na kwotę 4 838 707,20 brutto.

Zorganizowany  system  odbioru i  zagospodarowania odpadów komunalnych  na  terenie  Radlina
obejmował nieruchomości zamieszkałe. Od  1 stycznia 2018 r., w związku z podjęciem przez Radę
Miejską  w  Radlinie  stosownej  uchwały,  zapewniono  odbiór  odpadów  z  nieruchomości
niezamieszkałych,  domków  letniskowych  oraz  –  przede  wszystkim  –  Rodzinnych  Ogrodów
Działkowych. 
Właściciele wskazanych powyżej nieruchomości złożyli do Urzędu Miasta w Radlinie deklaracje
o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  na  podstawie  których
wygenerowano wymiar należnej opłaty za świadczone usługi odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych  z danych nieruchomości.

W roku 2018 obowiązywały następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Od mieszkańca na miesiąc:

w styczniu 2018 r.:
-  9,50 zł – segregacja
- 20,00 zł – brak segregacji,

od 1 lutego 2018 r., w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Radlinie uchwały w sprawie
stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  która  uwzględniła  wzrost  kosztów
odbioru  i  zagospodarowania  odpadów z   nieruchomości  zamieszkałych,  położonych  na  terenie
Miasta Radlin:
- 13,00 zł – segregacja,
- 35,00 zł – brak segregacji,

2. Od jednego domku letniskowego za rok:
- 50,00 zł – segregacja,
- 100,00 zł – brak segregacji,

3. Od jednej działki na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych za rok:
- 12,00 zł – segregacja,
- 20,00 zł – brak segregacji,

4. Od innej (jednej) nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe za rok:
- 30,00 zł – segregacja,
- 60,00 zł – brak segregacji,
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Pozostałe  nieruchomości,  tzw.  „niezamieszkałe”  nie  były  objęte  systemem  gospodarowania
odpadami, w związku z czym właściciele zobowiązani byli do podpisania indywidualnych umów
z  firmami  odbierającymi  odpady  komunalne,  wpisanymi  do  rejestru  działalności  regulowanej,
prowadzonego przez Burmistrza Radlina.

W  ramach  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  właściciele  nieruchomości
zamieszkałych zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielolokalowej na terenie Miasta Radlin
zostali zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych u źródła. 
Dla  potrzeb  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  wprowadziliśmy  pojemniki
(w  zabudowie  wielolokalowej)  oraz  jednorazowe  worki  (w  zabudowie  jednorodzinnej),
odpowiadające  rodzajowi gromadzonego odpadu wg następującej kolorystyki:

- niebieski – papier,
- zielony – szkło,
- żółty – tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe,
- brązowy – odpady biodegradowalne,

Wyjątek  stanowi  żużel  i  popiół,  bowiem ta  frakcja  gromadzona  była  w pojemnikach  zarówno
w zabudowie jednorodzinnej  jak i wielolokalowej.

Odpady komunalne odbierano z następującą częstotliwością:
a) zabudowa jednorodzinna:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
- w okresie od kwietnia do października – 1 raz na 2 tygodnie,
- w okresie od listopada do marca – jeden raz w miesiącu,

- odpady ulegające biodegradacji:
- w okresie od kwietnia do października – 1 raz na 2 tygodnie,
- w okresie od listopada do marca – jeden raz w miesiącu,

-  tworzywa  sztuczne,  metal,  opakowania  wielomateriałowe,  papier,  szkło,  żużel  i  popiół
z budynków ogrzewanych paliwem stałym -  1 raz w miesiącu
- odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku

b) zabudowa wielolokalowa:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 3 razy w tygodniu,
- odpady ulegające biodegradacji – 1 raz w tygodniu,
-  tworzywa  sztuczne,  metal,  opakowania  wielomateriałowe,  papier,  szkło,  żużel  i  popiół
z  budynków  ogrzewanych  paliwem  stałym  (w  punktach  gromadzenia  odpadów  komunalnych
w zabudowie wielorodzinnej) -  1 raz w tygodniu,
- odpady wielkogabarytowe – 1 raz w miesiącu

W  ramach  systemu  gospodarowania  odpadami  w  mieście  utworzyliśmy  Punkt  Selektywnego
Zbierania  Odpadów  Komunalnych  (PSZOK),  który  w  roku  2018  świadczył  usługi  2  razy
w tygodniu:
- środy: w godz. od 12.00 – 18.00,
- soboty: w godz. od  9.00 – 17.00,
do którego właściciele  nieruchomości  objętych systemem mogli  we własnym zakresie,  zgodnie
z  indywidualnymi  potrzebami,  bez  dodatkowych  opłat  i  ograniczeń  dostarczać  wysegregowane
frakcje  odpadów  takich  jak:  papier,  metal,  tworzywa  sztuczne,  szkło,  opakowania
wielomateriałowe,  odpady  zielone,  meble  i  inne  odpady  wielkogabarytowe,  zużyty  sprzęt
elektryczny  i  elektroniczny,  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe,  odpady  niebezpieczne,
w  szczególności  przeterminowane  leki,  chemikalia  (detergenty  zawierające  substancje
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niebezpieczne,  środki  ochrony  roślin,  oleje,  farby),  zużyte  baterie  i  akumulatory,  lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, zużyte opony oraz
styropian.
W PSZOK nie  przyjmowano zespołów okiennych,  materiałów zawierających azbest  oraz papy
i onduliny.

W roku 2018 w PSZOK zebraliśmy 920 ton odpadów komunalnych, podczas gdy z terenu całego
Miasta łącznie firma Naprzód Sp. z o.o. odebrała 7722,89 ton odpadów komunalnych.

Podsumowując  tematykę  gospodarki  odpadami  nie  można  zapomnieć  o  ważnym  punkcie  jaki
stanowią wymagane do osiągnięcia (określone zapisami prawa) poziomy:
- recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
   niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;
-  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych
do składowania, które osiągnęliśmy, a szczegółowo zestawiono je poniżej.

Frakcja Poziom osiągnięty [%] Poziom wymagany [%]

Papier, metal, tworzywa
sztuczne, szkło

35 30

Inne niż niebezpieczne odpady
budowlane i rozbiórkowe

96 50

Tabela: Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych w 2017 roku

• Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, który gmina jest zobowiązana osiągnąć

Poziom osiągnięty TR [%] Poziom wymagany PR[%]

19* 40

* - jeżeli TR  = PR albo  TR < PR –   poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w danym roku został osiągnięty 
gdzie:  PR  -   poziom  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji
przekazywanych do składowania.

1.2. Opieka nad zwierzętami

Działając w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  oraz uchwałę Rady
Miejskiej  w Radlinie  w sprawie  przyjęcia  programu opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2018 roku podjęliśmy następujące
działania:
1) zapewniliśmy bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, prowadzonym przez
Rolniczą  Spółdzielnię  Produkcyjną  w  Rybniku,  gdzie  zgodnie  z  umową  przeprowadzano
obligatoryjną  sterylizację  albo  kastrację  zwierząt.  Schronisko  przeprowadziło  dla  nas  również
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poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz proces adopcyjny kończący etap pobytu
zwierzęcia w schronisku,
2)  zapewniliśmy  opiekę  nad  wolno  żyjącymi  kotami,  w  ramach  umowy  z  Gabinetem
weterynaryjnym „Nasi Przyjaciele” w Wodzisławiu Śląskim,
3) dokarmialiśmy koty wolno żyjące od 1 stycznia do 31 marca 2018 r. oraz od 1 października do
31 grudnia 2018 r.  W ramach tego działania wydaliśmy 825 szt. puszek z karmą mokrą i 67 paczek
karmy suchej,
3) zajmowaliśmy się odławianiem bezdomnych zwierząt,
4) zapewniliśmy całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt, którą to zajmował się gabinet weterynaryjny w Wodzisławiu Śląskim.

W ramach powyższych działań w 2018 roku zapewniliśmy opiekę 85 bezdomnym zwierzętom,
w tym: 25 psom, 55 kotom oraz 5 zwierzętom dzikim ( 1 zając, 4 sarny).

Udzieliliśmy  również dotacji na zakup karmy dla zwierząt dzikich dwóm kołom łowieckim „Lis”
i „Pod Klonem”.

1.3. Wycinka drzew i krzewów

Działając  w  oparciu  o  ustawę  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody  wykonaliśmy
następujące działania:

1. Do Urzędu Miasta Radlin wpłynęło 108 zgłoszeń mieszkańców dotyczących zamiaru usunięcia
drzew, do których w ramach ustawy wydaliśmy 8 sprzeciwów. W 5 z nich mieszkaniec nie był
jedynym właścicielem terenu (nie dostarczył zgody od pozostałych współwłaścicieli), a w dwóch
zgłoszeń  dokonali  przedsiębiorcy,  którzy  powinni  złożyć  wniosek  o  wydanie  zezwolenia  na
wycięcie drzew. Jeden sprzeciw dotyczył zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, które powinno być
zgłoszone do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu śląskim.

2.  Przedsiębiorcy z  terenu miasta  złożyli  23 wnioski  o  wydanie  zezwolenia na wycinkę  drzew
do których wydaliśmy 23 decyzje, w tym:
- 18 decyzji zezwalających na wycinkę drzew,
- 3 decyzje umarzające postępowanie,
- 1 decyzję o odmowie wycięcia drzew,
- 1 decyzję, w stosunku do której zostało złożone odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Radlina.

W  obszarze związanym  z  wycinką  drzew  i  krzewów  zobowiązani  jesteśmy  również
do  przeprowadzenia  działań  kontrolnych  mających  na  celu  weryfikację  wykonanych  decyzji
wydanych w latach poprzednich. W decyzjach, w których zostały nakazane nasadzenia zastępcze,
kontrolowaliśmy  stan  fitosanitarny  drzew,  tzn.  czy  nasadzone  drzewa  zachowały  żywotność
po 3 latach od momentu posadzenia. Przeprowadziliśmy 5 takich kontroli.
Dokonaliśmy  również  kontroli  terminowości  posadzenia  drzew,  w  ramach  dwóch  wydanych
decyzji. 
Złożyliśmy  dwa  odwołania  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Katowicach,
dotyczące wycinki drzew przez PKP PLK w Tarnowskich Górach  wzdłuż linii kolejowej nr 158
oraz wycinki  drzew przez Infra  Silesia  wzdłuż linii  kolejowej  214 i  216. Odwołanie dotyczyło
zmniejszenia pasa przeznaczonego do wycinki  do 6 m oraz drzew obumarłych i  zagrażających
bezpieczeństwu.  Wnieśliśmy  również  odwołanie  od  decyzji  wydanej  „Wodociągom  ESOX”
w sprawie wycinki drzew.
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2. Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenach miejskich.
Złożyliśmy 6 wniosków do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim na wycinkę drzew.
Jeden dodatkowy wniosek został złożony przez Szkołę Podstawową nr 4.
Pielęgnacji i cięciom korekcyjnym poddano wiele drzew i krzewów w zależności od potrzeb, m. in. 
lipy przy ul. Wieczorka i ul. Zapolskiej.
Przeprowadziliśmy  zgodnie  z  wydanymi  decyzjami  wycinkę  26  drzew  na  terenach  miejskich.
Dokonaliśmy również nasadzeń w ilości 82 szt.  drzew i 1000 szt.  krzewów.
Wycinkę drzew przeprowadził Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie oraz firma  BK Forest.

1.4. Ograniczanie niskiej emisji

W ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza Miasto Radlin przyznaje dotacje do zabudowy
ekologicznych źródeł ciepła, realizując tym samym zapisy zawarte w Programie Ochrony Powietrza
dla terenu województwa śląskiego, który został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 18 grudnia 2017 roku.
Podstawą  udzielania  mieszkańcom  Radlina  dotacji  była  uchwała  Rady  Miejskiej  w  Radlinie
w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym
pochodzących z wpływów z tytułu opłat  za  korzystanie  ze środowiska i  administracyjnych kar
pieniężnych  za  przekroczenia  i  naruszenia  wymogów  korzystania  ze  środowiska,
na  dofinansowanie  kosztów  inwestycyjnych  związanych  z  ochroną  powietrza
i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej. W uchwale tej został zawarty szczegółowy
regulamin udzielania i rozliczania przyznanych dotacji.
Wysokość udzielanych dotacji w 2018 roku wynosiła 50% kosztów inwestycji jednak nie więcej niż
5 000,00 zł. W trakcie naboru w 2018 roku do Urzędu Miasta wpłynęło 248 wniosków, których
realizacja została rozłożona na lata 2018-2020.
W  2018  roku   udzielono  z  budżetu  Miasta  114  dotacji  o  łącznej  wartości  566  203,00  zł.
(w tym uwzględniono 58 wniosków z naboru w 2017 roku  oraz 64 wnioski z 2018 roku).
W 2019 roku planowane jest udzielenie 80 dotacji z budżetu Miasta, w którym przewidziano na ten
cel 400 000,00 zł. W 2020 r. pozostanie do realizacji 100 wniosków złożonych w trakcie naboru
w 2018 roku.
Miasto  Radlin  brało  udział  wspólnie  z  innymi  gminami  Subregionu  Zachodniego  w  kampanii
edukacyjnej  „Gmina z  dobrą energią”,  w ramach której  na terenie  Miasta  zainstalowany został
czujnik  jakości  powietrza.  W  2018  roku  zawarta  została  umowa  z  firmą  Airly  Sp.  z  o.o.
na kontynuację obsługi czujnika.

Od kwietnia  2017 roku na terenie województwa śląskiego obowiązują zapisy uchwały Sejmiku
Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji,  w których następuje spalanie paliw, czyli  tak zwanej uchwały
„antysmogowej”.  Realizując  obowiązki  wynikające  z  niniejszej  uchwały  Straż  Miejska
przeprowadziła w 2018 roku  266 kontroli palenisk domowych pod kątem spalania odpadów, w tym
60  na  zgłoszenia.  Pobrano  wówczas  6  próbek  popiołów,  ujawniono  10  wykroczeń,  nałożono
7 mandatów karnych oraz zastosowano 3 pouczenia.
W trakcie  przeprowadzanych  kontroli  Straż  Miejska  zbierała  także  informacje  na  temat  źródeł
ciepła, niezbędnych do ich inwentaryzacji.

W  2018  roku  opracowano  aktualizacje  dwóch  strategicznych  dokumentów  związanych
z gospodarką niskoemisyjną i zaopatrzeniem miasta w ciepło:
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 - aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) – program przyjęty został do realizacji
uchwałą Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 22 maja 2018 r. Sukcesywnie na terenie Miasta Radlin
realizowane są zadania i inwestycje założone w PGN,
-  aktualizacja   założeń  do  planu  zaopatrzenia  w  ciepło,  energie  elektryczną  i  paliwa  gazowe
dla Miasta Radlin, która przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 23 stycznia 2018 r.

Miasto Radlin zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej stosuje środki poprawy
efektywności energetycznej. Zadania które zostały zrealizowane w 2018 r. to:

- Mikołajczyka 11 -  przeprowadzono termomodernizację budynku. Zamontowano  9 kotłów 
gazowych kondensacyjnych, dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania do ogrzewania 
etażowego mieszkań.
- Mielęckiego 7  - wykonano instalację CO wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej
(10 mieszkań). Docieplono ściany od wewnątrz bloczkami Ytong multipor w trzech mieszkaniach. 
Docieplono wełną mineralną strop pomiędzy I piętrem a poddaszem nieużytkowym. 
- Rydułtowska 43 - termomodernizacja budynku (docieplenie ścian zewnętrznych).
- Korfantego 61/3 - montaż kotła CO gazowego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania
do etażowego ogrzewania mieszkania.

1.5 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej

Na terenie Radlina Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybudowało ze środków własnych
sieci  kanalizacji  sanitarnej  przy  ul.  Rymera,  Chrobrego,  Głożyńskiej  i  Wiosennej.  Łącznie
wykonane zostało 1307 mb za kwotę: 900 000 zł.
Ponadto  w  ramach  projektu  "Uporządkowanie  gospodarki  ściekowej  na  terenie  aglomeracji
Wodzisław Śląski"  realizowanego zgodnie z  założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 w Radlinie zrealizowano I etapu projektu, którym objęto ul. Głożyńską
i Rymera. W I etapie w 2018 r. wykonano 2651 mb sieci, za kwotę  1 370 000 zł, dzięki czemu
umożliwiono podłączenie do sieci sanitarnej 48 budynków. 

1.6. Rozbudowa sieci gazowej

Od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.  o.  na temat
rozbudowy sieci gazowej na terenie naszego miasta. Efektem prowadzonych rozmów jest powstanie
koncepcji gazyfikacji miasta Radlin, przygotowanej przez Polską Spółkę Gazownictwa, składającej
się z poszczególnych etapów:

- Rozbudowa sieci gazowej  wzdłuż  ul. Głożyńskiej w kierunku ul. Rymera oraz ul. Rymera  
w kierunku centrum Miasta – etap ten ma zostać zrealizowany w 2019 roku.

-  Projektowana  rozbudowa sieci  gazowej  w ulicach:  Rymera  (w kierunku  Głożyn),  Kominka,
Domeyki,  Reymonta,  Wrzosowej,  Napierskiego,  Malinowej,  na  terenie  Osiedla  Domków
Jednorodzinnych, oraz osiedla przy ul. Kominka. Zgodnie z informacją uzyskaną z PSG Sp. z o.o.
aktualnie  trwa  opracowywanie  dokumentacji  projektowej  tego  etapu  rozbudowy  sieci,
przewidywana data uzyskania pozwolenia na budowę to czerwiec 2020 r. 

Trzecim etapem jest rozbudowa sieci gazowej w rejonie  ul. Narutowicza, Zapolskiej, Puszkina.
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2. Polityka oświatowa 

W mieście  funkcjonuje  8  placówek  oświatowych  –  4  szkoły  podstawowe,  3  przedszkola  oraz
ognisko pracy pozaszkolnej. Są to:

1. Przedszkole Publiczne nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie,
2. Przedszkole Publiczne nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie,
3. Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie,
4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie,
5. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie,
6. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie,
7. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie,
8. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie.

Szkoły dysponują 78 salami lekcyjnymi oraz pracowniami szkolnymi. W każdej szkole znajduje się
sala do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, świetlica,  biblioteka oraz stołówka szkolna.
Szkoły posiadają szerokie zaplecze sportowe: 4 boiska wielofunkcyjne (do siatkówki, koszykówki
czy  piłki  nożnej),  3  boiska  do  piłki  plażowej,  boisko  do  piłki  nożnej  oraz  boisko  do  tenisa.
W każdej szkole znajduje się także bieżnia oraz plac zabaw. W przedszkolach znajdują się 24 sale
do zajęć dydaktycznych, każde przedszkole posiada swój plac zabaw.

2.1. Dane statystyczne dotyczące oddziałów i liczb dzieci w poszczególnych 
placówkach oświatowych

Stan na 30.09.2018 r. Oddziały Liczba 
dzieci

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie 7 175
Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie 5 112
Przedszkole Publiczne nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie 13 293
Razem: 25 580

Stan na 30.09.2018 r. Liczba oddziałów Liczba 
dzieci

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama 
Mickiewicza w Radlinie

14 
(w tym 6 klas gimnazjum)

286

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie

38
(w tym 3 klasy gimnazjum)

739

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi 
Radlińskiej w Radlinie

19 372

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa 
Morcinka w Radlinie

18 
(w tym 1 oddział przedszkolny)

325

Razem: 89
(w tym 1 oddział przedszkolny 
oraz 9 klas gimnazjum)

1722

Tabela:  Dane statystyczne dotyczące oddziałów i liczb dzieci w poszczególnych placówkach 
oświatowych
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2.2. Inwestycje w bazę oświatową

W 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 dostosowaliśmy i doposażyliśmy pomieszczenia dla klas
I-  III,  w  Szkole  Podstawowej  nr  3  wymieniliśmy  kocioł,  a  w  Szkole  Podstawowej  nr  4
wyremontowaliśmy  podłogi  i  schody.  Przyłączyliśmy  budynek  Przedszkola  Publicznego  nr  2
do ciepłociągu oraz wykonaliśmy remont podłóg i klatki schodowej. Dodatkowo we wszystkich
placówkach przeprowadziliśmy drobne remonty i konserwacje.

2.3. Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie: Regulaminu
przyznawania stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom
szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin przyznaliśmy  stypendia dla uczniów
radlińskich szkół. 
Zgodnie z § 3 ww. Regulaminu do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie klas VI
szkoły podstawowej i III gimnazjum, którzy spełniają następujące kryteria:

a) osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce, tj. uzyskali średnią ocen minimum
5,2 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

b) otrzymali wzorową ocenę z zachowania,

c) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

W czerwcu  przyznaliśmy 23 stypendia  za wyniki w I semestrze, a we wrześniu 38 stypendiów
za wyniki w II semestrze.

czerwiec wrzesień 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie 6 2
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Radlinie

10 24

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie 3 4
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie 4 8
Tabela: Liczba przyznanych stypendiów w roku 2018.

Co roku organizujemy uroczyste  podsumowanie  roku szkolnego,  podczas  którego  przyznajemy
stypendia  za  wyniki  w  nauce  oraz  wyróżniamy  uczniów,  którzy  byli  laureatami  konkursów
przedmiotowych,  artystycznych  oraz  zawodów  sportowych  na  szczeblu  wojewódzkim  lub
ogólnopolskim.  W roku  2018  uroczystość  została  zorganizowana  w  Szkole  Podstawowej  nr  4
im.  Gustawa  Morcinka  w  Radlinie.  Wyróżniono  107  uczniów  oraz  37  nauczycieli  radlińskich
placówek oświatowych.

2.4. Projekty edukacyjne i innowacje realizowane w placówkach oświatowych 

W 2018 r. placówki oświatowe zrealizowały 32 innowacje pedagogiczne związane m.in. z nauką
języków,  grą  w  szachy,  nauką  matematyki,  zajęciami  artystycznymi  np.:  „Bilingwalny  Bajtel”
„Młody  szachista”,  „Edukacja  przez  szachy  w  szkole”,  „Roboty  i  programowanie  zabawą
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przyszłości”,  „Kodowanie  na  ekranie”   czy  „Ale  heca-prace  z  pieca”  oraz  szereg  programów
autorskich oraz projektów edukacyjnych. 
Wiele  z  nich  związanych było  z  obchodami  100-lecia  odzyskania  niepodległości  przez  Polskę:
„Sto karmników na stulecie niepodległości”„Moje Niepodległa”, czy z tzw. edukacją regionalną:
projekt  edukacyjny  „Piękna  nasza  Polska  cała”  (wycieczki  do  miejsc  historycznych,  nauka
regionalnych tańców, piosenek, kultywowanie zwyczajów  śląskich),  „Tukey gogomy po naszemu”
we współpracy z Izbą Regionalną, czy innowacja pedagogiczna „Moja mała ojczyzna”. 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Radlinie pozyskała środki w kwocie 22.139,00 euro na projekt Myślę
globalnie, uczę bilingwalnie", który  pozwoli na wdrożenie w szkole nauczania przedmiotów takich
jak biologia, historia, informatyka, chemia również w języku angielskim.

Uczestniczyliśmy w projekcie "VULCAN kompetencji w śląskich samorządach". Projekt zakończył
się  opracowaniem  "Planu  wspomagania  szkół/placówek  w  zakresie  kształcenia  kompetencji
kluczowych  w  Gminie  Radlin" na  lata  2018-2020.  Plan  został  wdrożony  w  7  placówkach
oświatowych (wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe).

2.5. Programy rządowe 

Sportowa  Szkoła  Podstawowa  nr  2  im.  Komisji  Edukacji  Narodowej  w  Radlinie  otrzymała
dofinansowanie  w  ramach  Rządowego  programu  rozwijania  szkolnej  infrastruktury  oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata
2017-2019 – Aktywna Tablica.  Szkoła w ramach programu zakupiła projektor i dwa interaktywne
monitory dotykowe za kwotę 17.500 zł.

Szkoła  Podstawowa  nr  3  im.  Ziemi  Radlińskiej  w  Radlinie  oraz  Szkoła  Podstawowa  nr  4
im.  Gustawa  Morcinka  w  Radlinie  otrzymały  wsparcie  w  ramach  Priorytetu  3  „Narodowego
Programu  Rozwoju  Czytelnictwa”.  Kwota  dofinansowania  to  aż  12.000  zł  na  każdą  szkołę.
Program  umożliwił  przede  wszystkim  zakup  książek  do  biblioteki  szkolnej  (nowości
wydawniczych)  w  celu  promocji  czytelnictwa  wśród  dzieci  i  młodzieży  oraz  rozwijania  ich
zainteresowań czytelniczych. W ramach dofinansowania szkoły zakupiły ponad 2 tysiące książek.
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3. Polityka społeczna

3.1 Pomoc społeczna

Do zadań pomocy społecznej  należy przyznawanie i  wypłacanie świadczeń,  prowadzenie pracy
socjalnej, udzielanie usług czy rozwijanie nowych form pomocy.

Ustawa o pomocy społecznej wyznacza nowe zadania samorządom lokalnym w zakresie pomocy
społecznej,  w  tym  opracowanie  i realizację  gminnej  strategii  rozwiązywania  problemów
społecznych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  programów  pomocy  społecznej,  profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin
z  grup  szczególnego  ryzyka.  Długofalowy  program  rozwiązywania  problemów  społecznych
w Radlinie oparty jest na celach strategicznych, jakimi są:
− minimalizacja zjawiska ubóstwa na terenie Radlina;
− aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych;
− wzmocnienie rodzin w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prawidłowego wypełniania 

funkcji społecznych;
− wsparcie osób niepełnosprawnych;
− wzmocnienie i rozwój społeczności lokalnych.

Dążąc  do  osiągnięcia  ww.  celów  Strategii,  założyliśmy  realizację  określonych  programów
lokalnych skupiających się na poszczególnych obszarach:
− Program wychodzenia z bezdomności dla Radlina na lata 2016-2020;
− Program aktywności lokalnej na lata 2016-2020;
− Program wspierania rodziny dla Radlina na lata 2016-2018;
− Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla 

Radlina na lata 2016-2020;
− Miejski program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii na rok 2018;
− Lokalny program rewitalizacji miasta Radlin 2015-2020;
− Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
− Program współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
− działalność Świetlicy Środowiskowej „Koliba” w Radlinie;
− działania na rzecz ochrony zdrowia;
− działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
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W 2018 roku objęliśmy pomocą społeczną  realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej  730
osób.  Udzielono  pomocy  119 rodzinom z dziećmi,  38 rodzinom  niepełnym  oraz  22 rodzinom
emerytów i rencistów.

Pracę  socjalną  i  poradnictwo  specjalistyczne  świadczyliśmy  osobom  i rodzinom,  które  mają
trudności lub wykazują konieczność wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez
względu na posiadany dochód. Pomagaliśmy rodzinom i osobom w zakresie socjalnym, rodzinnym
i psychologicznym.

Udzieliliśmy  także  pomocy  rodzinom
przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych głównie  w postaci
wsparcia  asystenta  rodziny  i  poradnictwa
rodzinnego.  Ponadto  rodzinom  wychowującym
dziecko niepełnosprawne oferowana była pomoc
w formie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.2. Działania na rzecz rodziny

Poprzez nasze działania wspieraliśmy rodzinę   na każdym etapie. Rozpoczynając od urlopów dla
rodziców na opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem, poprzez rozwój miejsc opieki żłobkowej,
comiesięczne  wsparcie  w  ramach  programu  „Rodzina  500+”  oraz  pomoc  w  kompletowaniu
szkolnej  wyprawki  z  programu  „Dobry  Start”,  system  świadczeń  rodzinnych  czy  kartę  dużej
rodziny.
Działania  nasze  miały  na  celu  ochronę  i  wspieranie  rodziny  z  dziećmi  na  utrzymaniu,
w  szczególności  rodzin  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej  i  społecznej  dlatego
koordynowaliśmy  i  organizowaliśmy  współpracę  organów  administracji  publicznej,  organizacji
pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny i dziecka.
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DZIAŁANIE W OBSZARZE WZMOCNIENIA FUNKCJI 
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Asystenci rodziny współpracowali
z 56 rodzinami

Pokryliśmy koszty pobytu 43 dzieci w pieczy 
zastępczej na łączną kwotę 225 926 zł

DOPEŁNIENIEM DZIAŁAŃ BYŁO REALIZOWANIE 
KONKRETNYCH PROJEKTÓW I PROGRAMÓW 

SZCZEGÓŁOWYCH

Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2016-2020 

wydano ok. 12 ton żywności
(wartość programu: 62 582 zł)

Program wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania 
na lata 2014-2020

Przyznano 18 503 posiłki oraz 
313 świadczeń pieniężnych
(wartość programu: 205 692 zł)

Współorganizowanie z Powiatowym 
Urzędem Pracy prac społecznie 
użytecznych

wsparcie 16 Klientów
(wartość działań: 31 501 zł)

Projekt Rodzina bez przemocy
działania profilaktyczne na rzecz całej 

lokalnej społeczności
(wartość projektu: 14 550 zł)

Projekt  Rewitalizacja górniczego 
osiedla Emma w Radlinie (2018-2020) działania integracyjne, aktywizacja 

społeczna, kulturalna i zawodowa
(wartość projektu: 413 740 zł)
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ŚWIADCZENIA RODZINNE

4 017 635 zł

Zasiłek rodzinny
wraz z dodatkami

1650 
uprawnionych

Jednorazowa
Zapomoga z tytułu

urodzenie się dziecka
142

uprawnionych

Świadczenia 
opiekuńcze

Zasiłek
pielęgnacyjny

453
uprawnionych

Świadczenie
pielęgnacyjne

63
uprawnionych

Specjalny zasiłek
opiekuńczy

3
uprawnionych

Zasiłek dla
opiekuna

1
uprawniony

644 237 zł
wypłaconych

świadczeń

Pomoc została przyznana 151 osobom uprawnionym



Realizacja rządowych programów na rzecz rodziny
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System zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach 
publicznych, jak i w firmach prywatnych. KDR wspiera budżety rodzin 

wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług

Ogólnopolska Karta 
Dużej Rodziny

Miejski Program 
Rodzina 3+

151 kart 
tradycyjnych dla

41 rodzin

oraz 227 kart 
elektronicznych

385 kart
dla

107 rodzin

Program „Rodzina 500+” to systemowe 
wsparcie polskich rodzin to 
nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na 
każde drugie i kolejne dziecko, bez 
kryterium dochodowego. Rodziny o niskich 
dochodach otrzymują wsparcie także na 
pierwsze lub jedyne dziecko

1 333
wydanych

decyzji

18 991
wypłaconych

świadczeń

9 464 783 zł
trafiło do

1299 rodzin

Realizacja rządowego programu „Rodzina 500+” w Radlinie*
*stan na dzień 31.12.2018 r.

PROGRAM
KOMPLEKSOWEGO

WSPARCIA DLA RODZIN

Obejmuje swoimi działaniami 
rzeczywistą i pełną pomoc w celu 
integracji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych oraz 
wsparcie ich rodzin.
Dodatkowo przewidziana jest 
również pomoc dla kobiet w 
okresie ciąży (w tym powikłanej), 
porodu i połogu oraz rozwój 
wsparcia dla matek z małoletnimi 
dziećmi

Jednorazowe świadczenie
w wys. 4 000 zł 
(2 osoby uprawnione)

Wsparcie w postaci prac 
społecznie użytecznych
(1 osoba uprawniona)

W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą 
niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych

System zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach 
publicznych, jak i w firmach prywatnych. KDR wspiera budżety rodzin 

wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług

Ogólnopolska Karta 
Dużej Rodziny

Miejski Program 
Rodzina 3+

151 kart 
tradycyjnych dla

41 rodzin

oraz 227 kart 
elektronicznych

385 kart
dla

107 rodzin

DODATKI wypłacane przez gminę osobom o niskich 
dochodach posiadających mieszkanie

mieszkaniowe energetyczne

315 847 zł
dla

158 rodzin

9 640 zł
dla

77 rodzin

Umożliwia opłacenie czynszu oraz 
innych wydatków mieszkaniowych

Przysługuje odbiorcom energii 
elektrycznej pobierającym dodatek 

mieszkaniowy

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

stypendia szkolne zasiłki szkolne

48 231 zł
dla

73 uczniów

1 800 zł
dla

4 uczniów

Pomoc materialna ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji 
wynikających z trudnej sytuacji finansowej ucznia. Udzielanie świadczeń 
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie 

własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu 
państwa



3.3. Rozwiązywanie problemów alkoholowych

Na terenie Radlina działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana
między innymi do do realizacji działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych   oraz  do  podejmowania  czynności  zmierzających  do  orzeczenia  o  zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego. 

Liczba posiedzeń  Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

20

Liczba osób zaproszonych na Komisje 173

Wnioski skierowane do Komisji w 2018 r. 42

3.4. Programy zdrowotne 

 1. Strategia Zdrowia
Przygotowaliśmy dokument strategiczny pn. „Gminna Strategia Ochrony i Promocji Zdrowia dla
Miasta Radlina 2018-2023”. Została ona przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 23
stycznia 2018 r.  Celem nadrzędnym strategii jest poprawa zdrowia, a co za tym idzie polepszenie
warunków zdrowotnych i jakości życia mieszkańców Radlina.
Strategiczne cele „Gminnej Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia dla Miasta Radlina 2018-2023”
to:
- kształtowanie prozdrowotnego trybu życia,
- zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób,
- tworzenie środowiska życia pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu,
- zwiększenie prozdrowotnej świadomości społecznej,
- zwiększenie aktywności fizycznej ludności,
- realizacja programów zdrowotnych.

 2. Profilaktyka zdrowotna
W dniu 15 kwietnia 2018 r. zorganizowaliśmy badania profilaktyczne dla mieszkańców Radlina
w ramach „Białej Niedzieli”. Z badań skorzystało 190 mieszkańców Radlina. W listopadzie 2018 r.
przeprowadziliśmy kolejne bezpłatne cyfrowe badania mammograficzne dla mieszkanek Radlina.
Centrum Onkologii  - Instytut Marii Skłodowskiej-Curie z Gliwic wykonało badania dla 137 kobiet.

W 2018 roku w placówkach oświatowych na  terenie  Miasta  przeprowadziliśmy szereg  działań
związanych  z  profilaktyką  uzależnień.  Zorganizowaliśmy  warsztaty  i  spektakle  dla  dzieci
z  wszystkich  grup  wiekowych.  Przeprowadziliśmy  ogólnomiejskie  kampanie  profilaktyczno-
edukacyjne:  „Zachowaj  Trzeźwy  Umysł”,  „Smart,  to  znaczy  mądrze”,  „Reaguj  na  przemoc”,
„Dopalacze-powiedz stop”. Szkoły także uczestniczyły w takich kampaniach jak: „Spójrz inaczej”,
„Bieg po zdrowie”, „Program profilaktyczny Epsilon”, „Trzymaj formę”.

W  ramach  działań  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem  problemów  uzależnień
dofinansowywaliśmy także m.in. obozy letnie dla dzieci, Bieg Kamratów czy Bieg Ekologiczny
oraz współfinansowaliśmy wydawanie czasopism zw. z profilaktyką uzależnień.

3. Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych 

18 / 60



W 2018   roku  w  ramach  programu  zdrowotnego  „Kompleksowa  rehabilitacja  i  terapia  dzieci
niepełnosprawnych z terenu Miasta Radlin sfinansowaliśmy grupowe zajęcia korekcyjne dla dzieci
do  18  roku  życia  oraz  wczesną  interwencję  dla  dzieci  w  wieku  do  7  lat  zrealizowane
w Wodzisławskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży.

4. Zakup sprzętu
Przekazaliśmy Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dra Alojzego Pawelca w Wodzisławiu
Śląskim  dotację  na  na  zakup  sprzętu  medycznego  –  respiratora  do  nieinwazyjnej  wentylacji
mechanicznej pacjentów z niewydolnością oddechową.

3. 5 Kultura

W  Radlinie  działają dwie  instytucje  kultury:  Miejski  Ośrodek  Kultury  i  Miejska  Biblioteka
Publiczna.

Miejska Biblioteka Publiczna w Radlinie w roku 2018 prowadziła działalność statutową polegającą
na  gromadzeniu,  opracowywaniu  oraz  udostępnianiu  zbiorów  bibliotecznych.  Księgozbiór
uzupełniany był  na bieżąco poprzez zakup nowości  ze środków samorządowych oraz  z  dotacji
Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  w  ramach  Narodowego  Programu  Rozwoju
Czytelnictwa  na  „Zakup  nowości  wydawniczych  do  bibliotek  publicznych”.  Biblioteka
zakwalifikowała się do programu Instytutu Książki dla 3-latków „Mała Książka- Wielki Człowiek”
i  rozdała  pierwsze  wyprawki  czytelnicze  44  dzieciom.  Biblioteka  brała  udział  w  akcjach
ogólnopolskich:  Noc  Bibliotek,  Narodowe  Czytanie,  Cała  Polska  Czyta  Dzieciom,  Tydzień
Bibliotek, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Zorganizowaliśmy wiele imprez kulturalnych
popularyzujących  czytelnictwo.  Na  spotkaniach  autorskich  gościli  m.in.  Jacek  Cygan,  Marek
Szołtysek,  Jerzy Buczyński,  Beata Agopsowicz,  Arkadiusz Niemirski,  Robert  Gondek,  Wiesław
Drabik. Krzysztof Pławecki. Dzieci brały udział w spektaklach teatralnych, w Nocy z Andersenem,
Urodzinach Kubusia Puchatka, Dniu Czekolady, w warsztatach literacko-muzycznych „Śpiewająca
Biblioteka”,  warsztatach  terapeutycznych  „Ostry  Dyżur  Literacki”,  warsztatach  teatralnych
„Bajkowe Skarbki Śląska”. Zorganizowano wystawy malarstwa, fotografii, suchorytu, rękodzieła.
Wszystkie  te  przedsięwzięcia  realizowaliśmy  w  naszych  placówkach  przy  ul.  Orkana  i  przy
ul. Reymonta oraz w Miejskim Ośrodku Kultury. 

Miejski  Ośrodek  Kultury  ze  względu  na  swoje  centralne  położenie  i  infrastrukturę  służy
w  prowadzeniu  działalności  kulturalnej  przez  różne  podmioty  działające  w  mieście,
a  w szczególności  placówki oświatowe i  organizacje  pozarządowe.  Swoją misję  przygotowania
mieszkańców  Radlina  do  czynnego  i  biernego  uczestnictwa  w  kulturze  realizował  na  trzech
płaszczyznach:  popularyzatorskiej,  edukacyjnej  i  twórczej.  W  ubiegłym  roku  w  ramach
popularyzowania różnych dziedzin twórczości kulturalnej i rozrywkowej zorganizowaliśmy wiele
imprez  ,  na  których  mieszkańcy  Radlina  mieli  możność  styczności  z  artystami  pochodzącym
z różnych regionów kraju a także z zagranicy.
Zaprezentowaliśmy muzykę klasyczną w wykonaniu Orkiestry, solistów i tancerzy Teatru Opery
i Baletu w Odessie (Ukraina) podczas koncertu noworocznego, Nairy Ayvazyan (sopran) i  Rocha
Karolczuka (tenor), którzy z towarzyszeniem instrumentalistów wystąpili w koncercie „Z operetką
przy fontannie” oraz Orkiestry Narodowej Filharmonii Lwowskiej INSO solistów i baletu podczas
Kulturalnych  Ostatków.  Z  koncertem  autorskim  wystąpiła  również  grupa  operowa  „Sonori
Ensemble”.
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Na naszych estradach wystąpiły zespoły muzyki  pop, m.in.:  „Sielska” (reggae),  Kwartet  „Leon
Voci”,  „Szlagier  Maszyna”,  Alex  Martinez,  Redlin,  Mateusz  Mijal,  „Lesioki”,  „Tabu”,  Olga
Bończak,  „The October Leaves”, „Gojowy Band” , „Duet Karo”, Mirosław Jędrowski, „Harmonic”
Fani muzyki jazzowej i  bluesowej mogli  oklaskiwać tak uznanych wykonawców jak krakowski
zespół De Profundis, który z udziałem aktora Jana Nowickiego zaprezentował impresje nt. Drogi
Krzyżowej.   W  czasie  wieczorków  jazzowych  i  Radlińskich  Oblicz  Bluesa  wystąpili  m.in.:
wibrafonista  Ireneusz  Głyk  i  pianista  Rafał  Stępień,  „Blues  Kapela”,  „Tandeta  Blues  Band”,
Luber&Szuła  Quartet  Band  z  Orkiestrą  Dętą  „Marcel”,  Earl  Thomas.
Gościliśmy  również  zespoły  folklorystyczne   m.in.:  „Mała  Jetelinka”  z  Jaworzynki.  
Najmłodszym  zaprezentowaliśmy  spektakle  teatralne:  „O  czym  marzą  drzewa”,
„Spotkanie z Pipi Wędrowniczką” i „Księżniczka na ziarnku grochu”.

Fotografia: Koncert Noworoczny 2018 – Orkiestra Królewska Odessa 
Źródło: www.mok.radlin.pl 

W Miejskim Ośrodku Kultury prowadziliśmy zajęcia  stałe,  które są  nakierowane na rozwijanie
talentów  artystycznych  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych.  Są  to  zajęcia  plastyczne,  muzyczne
i zręcznościowe. Uczyliśmy różnych form malarskich i graficznych. W MOK Radlin działają trzy
dziecięce grupy plastyczne, jedna młodzieżowa (Mała Pasja i Plamki), jedna grupa dorosła (Pasja)
i  grupa  Grafiki.  Owocem  prac  tych  zespołów  była  duża  liczba  wystaw  zarówno  autorskich,
tematycznych  jak  i  przekrojowych.  Praktycznie  przez  cały  rok  w  Galerii  Kameralnej  MOK
prezentowana była jakaś wystawa twórczości naszych artystów. Drugą naszą stałą ekspozycją była
Galeria  „Na  Poddaszu”  na  trzecim  piętrze  Urzędu  Miasta.  Prace  były  również  wystawiane
w  galeriach  powiatu  wodzisławskiego  i  miasta  Rybnik.  Grupy  plastyczne  są  organizatorami
konkursów, plenerów i warsztatów. Do najbardziej znanych należą: Regionalny Konkurs Plastyczny
„Kartka  z  niezapominajką”,  Ogólnopolski  Konkurs  Plastyczny  „Magiczne  Okienko”,  plener
fotograficzno-malarski  „Ścieżki,  ogrody,  pejzaże  śląskie”  Warsztaty  fotograficzno-malarskie
„Body painting”.
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Edukacja  muzyczna  odbywała  się  w  ramach  zespołów  tanecznych  „Przytup”  i  „Dejavu”  oraz
wokalny  -„Retro”.  Zespół  taneczny  „Przytup”  organizował  naukę  tańca  w  siedmiu  grupach
wiekowych począwszy od czterolatków a skończywszy na grupie dorosłych. Swoje umiejętności
tancerze mogli  zaprezentować  w czasie festynów plenerowych na powitanie i  pożegnanie lata,
na święcie wiosny, przy tężni, oraz na wielu imprezach w MOKu, z których największą tradycyjnie
już była świąteczna baśń pt. „Jacek Mróz i obrońcy dziecięcych snów” prezentowana dla uczniów
okolicznych szkół i przedszkoli. Młodzież z „Przytupu” brała udział w zagranicznych warsztatach
artystycznych w Chorwacji i na Ukrainie. 
Zespół tańca towarzyskiego „Dejavu” zaprezentował Spektakl taneczny „Citła i zasiyng straciyła”
z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca oraz przygotowała tradycyjny koncert charytatywny pt.
Jak oni tańczą.
Do zespołów tanecznych dołączył w ubiegłym roku zespół mażoretek „Feniks”, który pracował nad
przygotowaniem  programu  artystycznego  w  czterech  grupach  wiekowych.  Efekty  jego  pracy
będziemy  mogli zobaczyć od wiosny 2019 roku.
W MOKu działały trzy chóry: chór męski „Echo”, chór mieszany im Juliusza Słowackiego i Chór
Kameralny  „Przyjaciele  z  SNu”.  W ubiegłym  roku  mieliśmy  możność  podziwiać  je  w  czasie
Przeglądu Chórów im. Mariana Łunarzewskiego, podczas koncertów Tężniogrania czy koncertów
kolędowych. 
Miejski  Ośrodek  Kultury  jest  również  organizatorem  koncertów  Orkiestry  Dętej  „Marcel”
Radlińskie  Studio  Teatralne  przygotowało  spektakl  komediowy  pt.  „Pies  pogrzebany”,
a Młodzieżowy Teatr „Zwierciadło” – spektakl  dla dzieci pt. „Bajka o szczęściu”.
Poza  tym  w  Ośrodku  odbywała  się  nauka  gry  na  instrumentach  i  zajęcia  taneczne  „Zumba”.
Działała też pracownia modeli lotniczych, w której młodzi pasjonaci lotnictwa wykonują modele
latające,  które  później  samodzielnie  pilotują  podczas  festynów plenerowych i  pokazów na  Sali
MOSiRu. 
W MOKu rozpoczął  działalność stałą  Klub Fotograficzny „Fotobalans” zrzeszający miłośników
fotografii.  Klub  zorganizował  cieszący  się  dużą  popularnością  Festiwal  Fotograficzny  Miejski
Ośrodek  Kultury  był  organizatorem  lub  współorganizatorem  niezliczonych
imprez  okolicznościowych  takich  jak:  koncert  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy,
Kolędowanie z MOK w biertułtowskim  kościele,  Dzień Kobiet,  warsztaty wielkanocne,  festyn
rodzinny  z  okazji  Dnia  Dziecka,  stulecie  odzyskania  niepodległości  Polski,  Święto  latawca,
Radlińskie  Spotkania  z  Kulturą,  Eko-Bieg  z  okazji  Dnia  Konstytucji,  Koncert  Muzycznego
Niecodziennika,  Koncert  Wielkanocny  „Muzyczna  Moc  Radlina”,  Dożynki,  czy  koncerty
charytatywne.
Uczestnicy ogólnopolskich i regionalnych konkursów artystycznych, jak co roku, przywieźli z nich
wiele nagród i wyróżnień rozsławiając nasze miasto w kraju i zagranicą.

3.5 Kultura fizyczna i sport

1. Oferta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

W roku 2018 w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, miasto zorganizowało
szereg działań na niwie rekreacji i kultury fizycznej, jako promocję aktywności ruchowej, poprzez
organizację cyklicznych zajęć rekreacyjno-ruchowych.

Kurs  nauki  pływania  dla  dzieci -  prowadziliśmy  kursy  nauki  pływania  dla  dzieci  zajęcia
obejmowały 10 lekcji po 45 minut. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonego instruktora
w  grupach  o  różnym  stopniu  zaawansowania.  W 2018  r.  z  zajęć  nauki  pływania  skorzystało
ok. 4 800 klientów. Organizowaliśmy także zajęcia z aquaaerobiku, które obywały się na basenie
rekreacyjnym w godzinach rannych oraz wieczornych.
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„Aquaaerobik 40 +” –  są polecane jako forma usprawniania, dostępna dla wszystkich: dla osób
po  operacjach,  otyłych,  starszych,  cierpiących  na  artretyzm,  osteoporozę,  mających  problemy
z układem kostno-stawowym. W wodzie bez obaw mogą też ćwiczyć kobiety w ciąży.

Osoby regularnie korzystające z tego rodzaju zajęć obserwują wzrost wytrzymałości organizmu,
zwiększenie siły mięśniowej, poprawę gibkości i rozciągnięcia oraz utratę wagi ciała.      

Od  października  2018  r.  wprowadziliśmy nową  ofertę   zajęć  tanecznych  –  taniec  wywodzący
się z Jamajki, bazujący na izolowanych i płynnych ruchach całego ciała. Jest to  połączenie różnych
stylów tanecznych takich jak dancehall, twerk i wiele innych.  

W 2018 r. z zajęć fitness skorzystało ok 16 200 klientów. 

Tenis  stołowy –  w zajęciach może brać  udział  każdy.  Dzieci  oraz osoby mniej  doświadczone
w tej  dziedzinie  sportu  mogą  zasięgać  rady od  bardziej  doświadczonych  zawodników.  Zajęcia
odbywają się w soboty i niedziele. W 2018 r. z zajęć tenisa stołowego skorzystało ok. 970 klientów.

Fotografia: Duży basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Źródło: www.mosir.eu 

Inne imprezy cykliczne:
- Halowy Piłkarski Turniej Kibiców im. R. Thiema „REMI CUP ”.
- Wiosenne Biegi Przełajowe –Biegi organizowane są corocznie na boisku sportowym, 
uczestnikami są uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych z Radlina średnio udział bierze
ok. 300 dzieci.
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- Festyn Rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców Radlina –  jak co roku na „Placu Radlińskich 
Olimpijczyków” zorganizowaliśmy festyn rekreacyjno-sportowy: gry i zabawy dla dzieci, mini 
wesołe miasteczko oraz cieszący się dużym powodzeniem turniej rodzinny. Uczestnicy konkursów 
otrzymali nagrody oraz słodycze.
- Jesienne Biegi Przełajowe – podobnie jak Wiosenne Biegi zorganizowaliśmy je na boisku 
sportowym, uczestnikami jak zawsze byli uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych z Radlina. 
W biegu udział wzięło ok 300 os.
- Turnieje Tenisa Stołowego  – jak co roku  zorganizowaliśmy dwa  turnieje tenisa stołowego
w maju z okazji „Święta Konstytucji” oraz w listopadzie z okazji  „Dnia Niepodległości”. 
W zawodach wzięło udział kilkudziesięciu zawodników. Zawodnicy rywalizowali 
w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz kategorii Open. 
- Sportowy Mikołaj dla Przedszkolaków – jak co roku w grudniu zorganizowaliśmy imprezę 
sportowo - rekreacyjną dla przedszkolaków z Radlina. W  imprezie udział wzięły przedszkola 
z Radlina: w sumie ok. 270 przedszkolaków, z pośród których 10 osobowe drużyny reprezentujące 
dane przedszkole brały udział w grach i zabawach sportowych. Na koniec wszystkie dzieci 
przyłączyły się do wspólnej zabawy. Za udział w grach i zabawach sportowych każde przedszkole 
otrzymało nagrodę rzeczową – zestaw zabawek oraz słodycze. 

Współpracowaliśmy z lokalnymi klubami sportowymi i innymi stowarzyszeniami: 
- Klub Sportowy „Górnik Radlin”,
- Towarzystwo Szermierzy „Górnik Radlin”,
- Uczniowski Klub Sportowy  Trójka Radlin,
- Siatkarski Klub „Górnik Radlin”,
- Klub Gimnastyczny „Radlin”,
- Forum Firm z siedzibą w Radlinie,
- Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Radlinie,
- Uczniowski Klub Sportowy „Ronin”,
- Stowarzyszenie „Młody Radlin”.

Powyższe  kluby,  stowarzyszenia  wspieraliśmy  w  sferze  zabezpieczenia,  przygotowania
technicznego bazy sportowej w czasie organizowanych  imprez, zawodów. 

Otrzymaliśmy dofinansowanie  kosztów  zatrudnienia  animatorów  ze  środków  programu,   który
realizuje Fundacja Orły Sportu w Pucku:  w okresie od marca do listopada  animator otrzymywał
dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 1100 zł brutto/m-c.

Realizowaliśmy na „Orliku” program „Tenis 10 na Orlikach”: Program organizowany jest przez
Polski Związek Tenisowy,  który przekazał nieodpłatnie  sprzęt  sportowy niezbędny do realizacji
programu:  rakietki  tenisowe,  piłki  tenisowe,  siatki  do  tenisa,  linie  do  wyznaczania  kortów.
Animatorzy  wzięli  bezpłatny  udział   w  szkoleniu,  które  dotyczyło  zasad  i  metod  realizacji
programu.

Na  „Orliku”  zorganizowaliśmy  szereg  imprez,  turniejów,  gier  i  zabaw  dla  dzieci
i  młodzieży:  Turnieje  „Orlików”  piłka  nożna  dla  dzieci  i  młodzieży,  Międzygminne  Turnieje
Sportowe Przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka, Rodzinne Turnieje Tenisa Ziemnego, Amatorskie
Turnieje  Piłki  Nożnej,  Koszykówki,  Zawody dla  dzieci  i  młodzieży,  Wakacyjne  Turnieje  Piłki
Nożnej, koszykówki, Tenisa Ziemnego, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. Współpracowaliśmy
z przedszkolami i szkołami jako współorganizator festynów i turniejów.

2. Dane statystyczne dotyczące działalności MOSiR za 2018 rok
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Zajęcia stałe:
- tenis stołowy – ok. 970 klientów,
- aquaaerobik + fitness – ok. 16 200 klientów,
- nauka pływania – ok. 4 800 klientów.

Liczba klientów korzystających z usług MOSiR w 2018 r.:
- basen duży – 41 644  klientów,
- basen rekreacyjny – 7 158  klientów,
- sauna – 9 361 klientów.

3.6 Partycypacja obywatelska

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Z  trzecim  sektorem  (organizacjami  pozarządowymi)  współpracujemy  w  oparciu  o  Programy
Współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi oraz otwarte konkursy na realizację
zadań publicznych. 
Otwarty  konkurs  ofert  na  2018  r.  został  ogłoszony  Zarządzeniem  Burmistrza  Radlina
z 23 listopada 2017 r. na zadania z zakresu: 
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
- ochrony i promocji zdrowia, 
- ekologii i ochrony zwierząt.
W ramach procedury konkursowej złożono 27 ofert, w tym 13 w zakresie kultury fizycznej i sportu
dzieci i młodzieży, 11 w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
2 w zakresie ochrony zdrowia oraz 1 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt.

Pozytywną ocenę otrzymały 24 oferty w tym:
- z kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży – 12 projektów,
- z kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 9 projektów,
- z ochrony zdrowia – 2 projekty,
- z ekologii i ochrony zwierząt – 1 projekt.
Na  podstawie  dokonanych  ocen  przyznano   dotacje  o  łącznej  wartości  616  748,00  zł
 (po rozliczeniu: 616 469,18 zł).

2.  Budżet obywatelski
W  2017  roku  podjęliśmy  decyzję  aby  dołączyć  do  grona  samorządów,  realizujących  zadania
w trybie  budżetu  obywatelskiego (partycypacyjnego).  Dzięki  temu narzędziu  mieszkańcy mogą
zgłaszać  swoje  pomysły  oraz  wybierać  najlepsze,  które  później  realizujemy.
W 2017 roku wdrożyliśmy również system informatyczny do prowadzenia tego typu przedsięwzięć
i  pierwszy  raz  przeprowadzono  głosowanie  nad  budżetem  obywatelskim  na  następny  rok.  

Zgłoszono wówczas siedem projektów, z czego zrealizowano w 2018 roku cztery,  z największą
liczbą uzyskanych głosów. Były to następujące projekty:

1) Wieść niesie – piłka plażowa w lesie (liczba otrzymanych głosów – 190);
2) Szwarne karlusy i gryfne frelki szykują imieninowe gierki (liczba otrzymanych głosów – 

183);
3) Zielona sala umysł wyzwala (liczba otrzymanych głosów – 124);
4) Ekologiczna ławka solarna w Radlinie (liczba otrzymanych głosów – 59).
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Fotografie: Zrealizowane zadania w ramach pierwszej edycji budżetu obywatelskiego:
Ławka solarna (z lewej) oraz boisko do piłki siatkowej w Parku Leśnym im. Powstańców Śląskich 
(z prawej)
Źródło: mat. UM

W 2018 roku, w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego,  zgłoszono 8 projektów: 
1) Lekcje żywej historii i tradycji;
2) Interaktywne podwórko pod „Czwórką”;
3) Czyste powietrze dla przedszkolaków;
4) „Słoneczna enklawa” sala dydaktyczna na świeżym powietrzu tzw. zielona klasa, z 

wykorzystaniem do celów rekreacyjnych dla uczniów, rodziców i okolicznych 
mieszkańców;

5) Trybuna dla kibiców na boisku ze sztuczną nawierzchnią;
6) „Szwarne karlusy i gryfne frelki zapraszają radlińskich seniorów na sportowe figielki!” – 

oferta zajęć sportowych wraz z kursem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
7) Kolorowy dzień dziecka – festiwal kolorów w Radlinie;
8) Samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

Po przeprowadzeniu głosowania w Internecie oraz za pomocą kart do głosowania do realizacji
w 2019 r.  zakwalifikowano projekty:

1) Lekcje żywej historii i tradycji (liczba otrzymanych głosów – 242);
2) Interaktywne podwórko pod „Czwórką” (liczba otrzymanych głosów – 157);
3) Czyste powietrze dla przedszkolaków (liczba otrzymanych głosów – 146);
4) „Słoneczna enklawa” sala dydaktyczna na świeżym powietrzu...  (liczba otrzymanych 

głosów – 92);
5) Trybuna dla kibiców na boisku ze sztuczną nawierzchnią (liczba otrzymanych głosów – 84).

Powyższe projekty są obecnie realizowane.
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4. Polityka inwestycyjna i zarządzanie mieniem komunalnym

4.1. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2018 roku

1. Adaptacja budynku Pocztowa 4 na Świetlicę Środowiskową – w ramach adaptacji wykonano
wymianę stropów , ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien, wymianę pokrycia dachowego,
zabudowę  windy,  instalacje  wewnętrzne  i  przyłącza,  zagospodarowanie  terenu,  wyposażenie
pomieszczeń. Od września 2018 r. świetlica gości swoich wychowanków w nowym budynku.

Fotografia: Adaptacja budynku przy ul. 
Pocztowej 4
Źródło: mat. UM

2.  Projekt  „Budowa  infrastruktury  liniowej  prowadzącej  do  centrum  przesiadkowego
w Wodzisławiu Śląskim (projekt partnerski)” – wybudowano 607 m ścieżki rowerowej szer. 2,5 m z
drogą dojazdową 3,0 m do granicy z Wodzisławiem Śl.  

3.  Projekt  „Kompleksowe  rozwiązaniu  układu  komunikacyjnego  Sienkiewicza-Sienkiewicza
wraz z ul. Cmentarną” – zakończono I etap robót drogowych. Zakres prac obejmował wykonanie
parkingów  przed  cmentarzem,  przebudowę  ul.  Cmentarnej,  odwodnienie  wykonanych  terenów
utwardzonych.

4. Projekt „Przebudowa ul. Matejki” – zakończono ostatni etap przebudowy ul. Matejki, wykonano
odwodnienie i ciąg pieszo-jezdny.

5. Modernizacja oświetlenia – wykonano oświetlenie przy ul. Rybnickiej (45 opraw) i ul. Kominka
(13 opraw). Oprawy wyposażone są w energooszczędne wkłady LED. 

Fotografia: Oświetlenie przy ul. Rybnickiej
Źródło: mat. UM

6.  Odwodnienie  zaplecza  ZGK  i  ul.
Malinowej  –  wykonano  odcinek  rurociągu  od  ul.  Malinowej  
do ul. Napierskiego
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7.  Parkingi  Wypandów  –  zakończono  budowę  parkingu  dla  40  samochodów  i  3  busów,
z oświetleniem i odwodnieniem.

8.  ul.  Wrzosowa  (boczna)  –  wykonano   jezdnię  z  utwardzonym  poboczem  i   odwodnieniem
od ul. Wrzosowej do granicy z Wodzisławiem.

9.  Zasoby  mieszkaniowe  Mikołajczyka  –  w  pierwszej  kolejności  nastąpiła  realizacja
termomodernizacji  budynku  nr  11.  Budynki  6  i  9  zostaną  wykonane  przy  udziale  środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w 2019 r.

10.  Plac  streetworkout  -wykonano  urządzenie  do  ćwiczeń  kalistenicznych  na  osiedlu  przy
ul. Ściegiennego i Damrota.

11.  Ukończyliśmy  i  oddaliśmy  do  użytku  Miasteczko  Ruchu  Drogowego  oraz  skwer  przy
ul. Mariackiej

Fotografia: Miasteczko Ruchu Drogowego
Źródło: mat. UM

12.  Wykonaliśmy  ponadto  częściowe  zagospodarowanie  skweru  przy  ul.  Młyńskiej  w  postaci
tzw.  „kosmicznej  łąki”  (nasadzenia  kwiatami  „kosmos”)  oraz  wykonano  skwery  przy
ul. Korfantego koło kościoła.

W ramach  prac  bieżących,  dokonaliśmy również  modernizacji   placów zabaw i  w  2018  roku
wymieniono zestawy zabawowe na placu zabaw na „Szluchcie” oraz przy ul.  Jaśminowej oraz
wykonano plac zabaw przy ul. Hallera przy współudziale SM Marcel.

4.2.  Działania projektowe i planistyczne

Radlin  jest  miastem,  dla  którego  mamy  100%  pokrycie  aktualnym  planem  zagospodarowania
przestrzennego. Taka sytuacja pozwala na sprawne uzyskanie pozwoleń na budowę, gdyż wyrys
i wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędny do decyzji o pozwoleniu na budowę,
uzyskuje się niemal „od ręki”. W 2018 r. odpowiadając na wnioski zainteresowanych mieszkańców
zmieniliśmy  zapisy  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
i przygotowaliśmy 17 uchwał o zmianie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego.

We wrześniu 2018 r.  podjęto uchwałę o przyjęciu zmian w studium uwarunkowań i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  miasta.  Konsekwencją  zmian  studium  jest  17  uchwał
o przystąpieniu do zmian planu zagospodarowania przestrzennego.

Prowadziliśmy również prace nad następującymi projektami: 
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-  Park  Jordanowski  ze  ścieżkami  spacerowymi  (od  Biertułtów)  i  parkingami  –  koncepcja  jest
w trakcie opracowywania. Planuje się przeprowadzenie konsultacji społecznych. Zakres obejmuje
wykonanie ścieżki  od Biedronki  do pomnika Reden,  zagospodarowanie parku na skrzyżowaniu
Sokolska-Hallera,  zagospodarowanie terenu przy boisku Reden oraz przy pomniku Ofiar  Szybu
Reden.

- Adaptacja  pomieszczeń dla  OPS przy ul.  Solskiego –  zakończono wykonanie  projektu,  który
zakłada przebudowę pomieszczeń po Świetlicy Środowiskowej i po Komisariacie Policji.

Grafika: Park Jordanowski – 
koncepcja
Źródło: mat. UM

4.3. Remonty i inwestycje w bazę lokalową

W 2018 r.  zawarliśmy  z  naszymi  mieszkańcami  10  umów  na  najem   mieszkań  komunalnych.
Przydzieliliśmy 6 lokali socjalnych. Podpisaliśmy 24 umowy dotyczące przedłużenia najmu lokalu
socjalnego osobom spełniającym kryterium dochodowe. Potrzeby mieszkaniowe przerosły  jednak
nasze  możliwości.  Na  koniec  roku  liczba  mieszkańców  niemających  zaspokojonych  potrzeb
mieszkaniowych,  oczekujących  na  lokal  socjalny  wyniosła  29.  Na przydział  mieszkania
komunalnego oczekiwało 16  gospodarstw domowych.

Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Radlinie  w  ramach  przygotowania  lokali  w  2018  r.
wyremontował i udostępnił do zamieszkania 10 mieszkań komunalnych oraz 2 mieszkania socjalne.
Mieszkania  te  dostępne były po zwolnieniu  przez  poprzednich  najemców. W ramach wymiany
źródeł  ciepła  na  ekologiczne  wykonaliśmy  podłączenie  do  sieci  ciepłowniczej  budynku  przy
ul. Mielęckiego 7, wraz z wykonaniem instalacji c.o. wewnętrznej. Budynek ten poddany został
ponadto  gruntownej  modernizacji  z  renowacją  elewacji  ceglanej,  termomodernizacją  oraz
odtworzeniem  charakteru  zabudowy  na  osiedlu  familoków  „Emma”  (przywracanie  koncepcji
„osiedla-ogrodu”).

Kompleksową termomodernizację elewacji wykonano również w budynku przy ul. Rydułtowskiej
43. Miasto podpisało również umowę na przyłączenie do sieci ciepłowniczej do września 2019 r.
wszystkich  gminnych  budynków  znajdujących  się  na  osiedlu  zabytkowych  familoków,  przez
co zlikwiduje wszystkie piece na paliwa stałe w swoich zasobach.
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5. Działania rewitalizacyjne

W 2018 roku prowadziliśmy działania  związane  z  rewitalizacją  miasta,  w oparciu  o dokument
strategiczny pn.  „Lokalny Program Rewitalizacji  Miasta  Radlin  2017-2022”  (w skrócie:  LPR),
którego  pierwsza  wersja  została  przyjęta  uchwałą Rady  Miejskiej  w  Radlinie
z  dnia  27  lutego  2017  r.   LPR  został  zaktualizowany  uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Radlinie
z dnia 22 maja 2018 r.

W 2018 r. pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotacje na realizację
projektów z listy głównych/kluczowych projektów rewitalizacyjnych LPR:

-   Adaptacja  budynku przy ul.  Pocztowej  4 na  potrzeby Świetlicy Środowiskowej  w Radlinie.
Wartość  całkowita  projektu:  1  918  219,01  zł,  dofinansowanie:  1  798  757,59  zł.  Projekt  miał
charakter inwestycyjny i polegał na przebudowie i adaptacji zdegradowanego i nieużytkowanego
budynku  mieszkalnego  przy  ul.  Pocztowej  4  na  Świetlicę  Środowiskową,  która  obecnie  pełni
funkcje socjalne np. pozaszkolnej opieki nad kilkudziesięcioma dziećmi. Projekt jest uzupełnieniem
działań społecznych realizowanych z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Fotografie: Budynek przy ul. Pocztowej 4, przed i po rewitalizacji.
Źródło: mat. UM

- Adaptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby Centrum Usług
Społecznych.  Wartość całkowita  projektu:  2  043 461,44 zł,  dofinansowanie:  1 885 320,13 zł  –
projekt inwestycyjny. Projekt przewiduje przebudowę budynku przy ul. Korfantego 87 w Radlinie
oraz  adaptację  w  całości  na  Centrum  Usług  Społecznych.  Zakres  prac  obejmie  gruntowną
przebudowę budynku w tym m.in. jego ocieplenie od wewnątrz, czyszczenie zabytkowych elewacji,
wymianę  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  pokrycia  dachu  oraz  wykonanie  nowych  instalacji
sanitarnych (wod-kan, grzewczych i  grzewczo-klimatyzacyjnych, wentylacji)  oraz elektrycznych
i  teletechnicznych.  Ponadto  dobudowany  zostanie  szyb  windowy  z  platformą  dla  osób
niepełnosprawnych, wykonane zostanie zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakupione
wyposażenie  CUS.  Program  użytkowy  przewiduje  stworzenie  w  budynku  Centrum  Usług
Społecznych w celu integracji mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Pomieszczenia zostaną udostępnione jako miejsca spotkań różnych grup wiekowych z możliwością
pracy  grupowej,  rekreacji,  udziału  w  zajęciach  integracyjnych,  warsztatach,  spotkaniach
i prelekcjach.

-  Rewitalizacja  górniczego  osiedla  Emma  w  Radlinie  –  zapobieganie  ubóstwu  i  wykluczeniu
społecznemu dzieci i młodzieży. Wartość całkowita: 165 822,25 zł, dofinansowanie: 154 214,69 zł.
Projekt  rozszerza  ofertę  wsparcia,  podniesienie  jakości  i  dostępności  usług  istniejącej  placówki
wsparcia dziennego (Świetlica Środowiskowa "Koliba") oferującej pomoc profilaktyczną i opiekę
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dzieciom  mającym  problemy  rodzinne,  emocjonalne,  szkolne,  zagrożonych  demoralizacją  lub
uzależnieniem  oraz  wspomaganie  rodzin  ubogich,  niewydolnych  wychowawczo  i  zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Realizowane aktywności pozwolą na rozszerzenie oferty świadczonej
przez  świetlicę  środowiskową  oraz  pomoc  większej  liczbie  dzieci  i  młodzieży,  która  obecnie
wynosi 48. Realizacja projektu odbywa się w wyremontowanym budynku przy ul.  Pocztowej 4
w Radlinie (nowa siedziba placówki).

-  Rewitalizacja  górniczego  osiedla  Emma  w  Radlinie  –  działania  integracyjne,  aktywizacja
społeczna,  kulturalna  i  zawodowa.  Wartość  całkowita  projektu:  413  740,00  zł,  wartość
dofinansowania: 393 053,00 zł.  Projekt zakłada aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców
z obszarów zdegradowanych i z obszaru rewitalizacji miasta Radlin (zdefiniowanych i opisanych
w LPR) poprzez realizację Programów Aktywności Lokalnej, których celem jest rozwój lokalny
rozumiany  jako  proces  rozwiązywania  lokalnych  problemów  i  zaspokajania  indywidualnych
i zbiorowych potrzeb między innymi osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych,
niezaradnych  życiowo,  seniorów,  osób  niepełnosprawnych,  młodzieży  –  co  pozwoli  w  dalszej
perspektywie osiągnąć postęp kulturalny, społeczny i gospodarczy w zdegradowanym środowisku
lokalnym.  Osoby  objęte  wsparciem  zostaną  wybrane  spośród  mieszkańców  obszarów
zdegradowanych  (dzielnice:  Głożyny,  Reden,  Biertułtowy,  Obszary)  i  obszaru  rewitalizacji
(dzielnica  Marcel).  Kluczowym  efektem  wsparcia  będzie  usamodzielnienie  się  ekonomiczne
i społeczne osób objętych wsparciem.

Pozyskaliśmy również środki na realizację projektów z listy uzupełniającej LPR:

- „CityCentreDoctor” to projekt,  który realizowaliśmy w z partnerami z Europy: z Włoch (San
Dona Di Piave), Hiszpani (Medina Del Campo), Portugalii (Amarante), Irlandii (Naas), Holandii
(Heereln),  Czech  (Vallaske  Mezirici),  Francji  (Nord  sur  Erdre),  Choracji  (Petrinja)  i  Słowenii
(Idrija). Wartość dofinansowania dla Radlina: 166 195,34 zł. Celem projektu była wymiana opinii
i wizyty studyjne u partnerów oraz wypracowanie wspólnej nowej wizji centrum miasta Radlina,
które  nie  posiada  obecnie  funkcji  rekreacyjnej  i  nie  służy mieszkańcom do spędzania wolnego
czasu.  Chodziło  również  o  stworzenie  nowej  wizji  centrum  miasta  w  obrębie  obszaru
zdegradowanego tzn.  jego rewitalizację  społeczną i  fizyczną.  Powołana lokalna grupa  wsparcia
zajmowała  się  opracowaniem  rozwiązań,  które  zaowocują  zmianami  zachowaniu  i  nawykach
mieszkańców  oraz  zainspirują  mieszkańców  do  działania.  Efektem projektu  jest  Lokalny  Plan
Działania,  gdzie  na  podstawie  opinii  mieszkańców  Radlina  wykonano  opis  oraz  wizualizację
nowego kształtu i funkcji centrum Miasta Radlin.
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Grafiki: Koncepcja zmian centrum Radlina – wizualizacja projektu „CityCentreDoctor”
Źródło: mat. UM

Pozyskaliśmy  również  środki  na  realizację  projektu  „Termomodernizacja  budynku  Szkoły
Podstawowej  nr  4  im.  Gustawa  Morcinka  w  Radlinie,  przy  ul.  Wiosny Ludów 287”.  Wartość
całkowita  projektu:  2  188  224,89  zł,  wartość  dofinansowania:  1  689  580,76  zł.  Przedmiotem
projektu  było  wykonanie  termomodernizacji  budynku  Szkoły  Podstawowej  nr  4  im.  Gustawa
Morcinka w Radlinie. Ponadto inwestycja obejmowała remont kotłowni, polegający na wymianie
źródła ciepła z dwóch pieców węglowych na kaskadę trzech kotłów kondensacyjnych gazowych
oraz modernizację kuchni,  gdzie funkcjonujący piec węglowy wymieniony został  na urządzenia
gazowe:  piec,  taborety  i  kocioł  warzelny.  W kuchni  i  jadalni  zamontowana  została  wentylacja
mechaniczna  z  rekuperacją.  W  całej  szkole  wymienione  zostały  lampy  świetlówkowe
na energooszczędne oprawy LED. 

Dzięki tej  inwestycji  placówka ogrzewana jest  w sposób ekologiczny. Przed termomodernizacją
szkoła spalała rocznie 100 t węgla kamiennego. Oprócz oszczędności w zużyciu energii, placówka
produkuje energię elektryczną z nowo wybudowanych paneli fotowoltaicznych, wykorzystujących
odnawialne źródła energii (OZE).
Wyliczenia efektu ekologicznego przedstawiają się następująco:

- zaoszczędzona energia elektryczna: 23.18 MWh/rok, 
- zaoszczędzona energia cieplna: 1743.88  GJ/rok, 
- produkcja energii elektrycznej z OZE: 5,04 MWhe/rok, 
- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 598165.65 kWh/rok, 
- stopień redukcji pyłu zawieszonego PM 10: 0,53 tony/rok.
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Fotografia: Szkoła Podstawowa nr 4         
po termomodernizacji
Źródło: mat. UM

W 2018 roku pozyskane zostały również pieniądze związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem
niebezpiecznych  odpadów budowlanych.  W wyniku  projektu  „Kompleksowe  unieszkodliwianie
odpadów zawierających azbest w Radlinie” Spółdzielnia Mieszkaniowa Marcel uzyskała dotację na
unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest  w wysokości  393 053,00 zł.  Jako samorząd
wystąpiliśmy  o  pozytywną  rekomendację  dla  projektu  ze  strony  Związku  Gmin  i  Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
Wartość całkowita projektu: 413 740,00 zł.
 
Uzyskaliśmy pozytywną ocenę formalną projektu „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”ze strony Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
Wartość  całkowita  projektu  wynosi  12 804 909,06  zł.  Potencjalne  dofinansowanie  dla  Radlina
wyniesie  6  620  931,26  zł.  Jeśli  otrzymamy  dofinansowanie  projekt  zrealizowany  zostanie
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres projektu obejmuje 439 instalacji:

- kolektory słoneczne - 55 szt.
- instalacje fotowoltaiczne - 228 szt.
- kotły na biomasę - 88 szt.
- pompy ciepła – 68 szt.

Przygotowanie projektu wymagało bardzo dużego zaangażowania z naszej strony oraz ze strony 
mieszkańców Radlina.
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6. Współpraca międzynarodowa

W ramach współpracy międzynarodowej realizowaliśmy  w 2018 roku projekt  międzynarodowy
„CityCentreDoctor”,  w ramach Programu URBACT. Wspólnie z partnerami z innych państw (San
Dona Di Piave – Włochy, Medina Del Campo – Hiszpania, Amarante – Hiszpania, Nass – Irlandia,
Heerlen – Holandia,  Valašské Meziříčí – Republika Czeska,  Nord sur Erdre  - Francja, Petrinja -
Chorwacja i  Idrija – Słowenia)  wymienialiśmy opinie  na temat nowej  wizji  centralnych miejsc
w miastach biorących udział w projekcie. Projekt powiązany był z procesem rewitalizacji miasta
i  dokumentem  strategicznym  w  tym  obszarze  (patrz: 5.  Działania  rewitalizacyjne).  Powołana
została  „lokalna  grupa  wsparcia”  oraz  Lokalny  Plan  Działania,  gdzie  na  podstawie  opinii
mieszkańców Radlina wykonano opis oraz wizualizację nowego kształtu i funkcji centrum Miasta
Radlin (patrz:  Koncepcja zmian centrum Radlina  – wizualizacja  projektu  „CityCentreDoctor”)  
Wartość dofinansowania dla Radlina wyniosła 166 195,34 złotych.

Obecnie realizujemy kolejny międzynarodowy projekt partnerski w ramach Programu URBACT III
pn.  „Volunteering  Cities”,  którego  celem  jest  wymiana  doświadczeń  i  współpraca  na  rzecz
wdrażania  dobrych praktyk  z  zakresu  wolontariatu  w miastach  partnerskich  (Athienou  –  Cypr,
Altena - Niemcy, Altea – Hiszpania, Arcos de Valdevez – Portugalia, Pregrada – Chorwacja, Athy -
Irlandia, Capizzi – Sycylia, Włochy). Projekt potrwa do końca 2020 roku.
Wartość dofinansowania wynosi 176 000,00 złotych.

Razem z  czeskim miastem  Valašské  Meziříčí oraz  słowackim miastem  Čadca,  zrealizowaliśmy
projekt międzynarodowy pn. „ Festiwal Światła”. Polegał on na tym, iż dzieci z 3 miast (Valašskégo
Meziříča, Čadcy i Radlina) narysowały wyobrażenia swojego miasta, a następnie rysunki te zostały
zaanimowane  i  wyświetlone  w  każdym  z  miast  w  formie  projekcji  na  budynkach  miejskich.
W naszym mieście miało to miejsce podczas Zakończenia Lata.

W  roku  2018  podpisaliśmy  umowę  partnerską  z  ukraińskim  miastem  Rohatyn.  W  ramach
transgranicznej  współpracy  realizowane  były  projekty  „Kultura  bez  granic”  oraz  „Otwarcie
z  kulturą”,  realizowane  (przy  współudziale  miasta)  przez  radlińskie  Stowarzyszenie  Na  Rzecz
Dzieci  i  Młodzieży „Tęcza”.  W wyniku działań projektu zespoły artystyczne z Radlina gościły
w miejscowości Rohatyn, zaś ukraińskie grupy odbywały w Radlinie warsztaty wraz ze swoimi
rówieśnikami z Polski. Planowane są kolejne wydarzenia oparte na polsko-ukraińskiej współpracy,
których tematem przewodnim będzie kultura i dziedzictwo obu państw. 

Fotografia: Podpisaie umowy 
partnerskiej między Radlinem a 
Rohatynem (15.06.2018) 
Źródło: mat. UM
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7. Działalność w obszarze innowacji, nowych technologii oraz 
bezpieczeństwo informacji

7.1. Kontrola zarządcza realizowana poprzez system zarządzania jakością

Jednostki  sektora  finansów  publicznych  zobowiązane  są  realizacji  kontroli  zarządczej,  której
głównym  zadaniem  jest  zapewnienie  realizacji  celów  i  zadań  w  sposób  zgodny  z  prawem,
efektywny, oszczędny i terminowy.  W Urzędzie Miasta Radlin ww. obowiązki nałożone ustawą
o  finansach  publicznych  realizowane  są  poprzez  ustanowienie,  wdrożenie,  utrzymanie
i doskonalenie  Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. To międzynarodowa norma określająca
wymagania dot. zarządzania jakością w organizacji i akceptowany oraz rozpoznawany na całym
świecie standard zarządzania. Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie
nadzoru  nad  dokumentacją,  zaangażowanie  kierownictwa  w  budowanie  systemu  zarządzania
jakością,  usystematyzowanie  zarządzania  zasobami,  ustanowienie  procesów,  dokonywanie
systematycznych pomiarów. Celem potwierdzenia zgodności z ww. normą Urząd poddawany jest
corocznym niezależnym zewnętrznym audytom certyfikacyjnym. Zgodnie z  ostatnim certyfikatem
z dnia 23 kwietnia 2018 r. Urząd Miasta Radlin działa zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2008, ISO
9001:2015  w  zakresie  realizacji  zadań  publicznych  określonych  przepisami  prawa.  System
Zarządzania  Jakością  ISO  9001  będzie  w  dalszym  ciągu  utrzymywany,  a  kolejny  audyt
recertyfikacyjny odbył się pod koniec kwietnia 2019 roku.

7.2. „E-mocni”

Radlin jako jedna ze 100 gmin w Polsce przystąpił do projektu „e-Mocni cyfrowe umiejętności,
realne korzyści”,  mając do przeszkolenia 322 osoby w szkoleniach stacjonarnych oraz 38 osób
w szkoleniach e-lerningowych.
W ramach projektu szkolimy osoby, które dotychczas nie korzystały z możliwości, jakie dają nowe
technologie.  Dzięki temu mają okazję nauczenia się jak korzystać z technologii na co dzień i jak
wykorzystywać je w dbaniu o swoje zdrowie, finanse czy edukację, rozwój zawodowy, a nawet
życie  duchowe,  relacje  z  bliskimi  czy  hobby.  Szkolenia  są  przyjazne,  pełne  praktycznych
wskazówek i pozwalające na  zdobycie kolejnych cyfrowych umiejętności. 
W ramach  projektu  powstało  również  gminne   partnerstwo   na  rzecz  edukacji  cyfrowej  osób
dorosłych. 
Projekt „e-Mocni” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  Za jego wdrożenie odpowiada partnerstwo
w  składzie:  Fundacja  Aktywizacja  (partner  wiodący),  Fundacja  Rozwoju  Społeczeństwa
Informacyjnego,  Polski  Związek  Głuchych  Oddział  Łódzki  oraz  Fundacja  Instytut  Rozwoju
Regionalnego.
Głównym  celem  Projektu  „e-Mocni  cyfrowe  umiejętności  realne  korzyści”  jest  zwiększenie
umiejętności  korzystania  z  Internetu.  Bezpłatne  szkolenia  kierowane  są  do  osób  dorosłych
zamieszkujących  Radlin.  Każdy  uczestnik  może  skorzystać  ze  szkoleń,  które  go  najbardziej
interesują. Do wyboru jest ponad 20 tematów w następujących obszarach: 
- praca i rozwój zawodowy (jak napisać CV i list motywacyjny, co można zyskać, zakładając profil
na portalach LinkedIn czy Goldenline);
-  relacje  z  bliskimi  (jak założyć  konto  na Facebooku,  w jaki  sposób sprawdzać  oceny dziecka
w dzienniku elektronicznym, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz rodziny w sieci);
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- edukacja (jak wspólnie z innymi zaplanować działania czy stworzyć prezentację, używając konta
Google);
- odpoczynek i hobby (jak znaleźć ciekawy koncert czy wystawę w swojej okolicy, jak kupować
w sieci bilety na spektakle, w jaki sposób legalnie oglądać filmy);
-  zdrowie  (jak  zapisać  się  przez  internet  do  lekarza,  jak  sprawdzić  swoje  miejsce  w  kolejce
do sanatorium, gdzie w sieci dowiedzieć się więcej o lekach);
- finanse (jak przez internet sprawdzić stan konta, zrobić przelew czy założyć lokatę, w jaki sposób
płacić kartą, jak oszczędzać i kontrolować domowy budżet);
-  religia  i  potrzeby  duchowe  (jak  kontaktować  się  ze  swoją  parafią  z  pomocą  internetu,
jak  korzystać  ze  stron  informacyjnych  cmentarzy,  jak  nawiązać  kontakt  z  grupami
zainteresowanymi pielgrzymowaniem);
-  sprawy  codzienne  (w  jaki  sposób  rozliczyć  PIT  przez  internet,  do  czego  wykorzystywać
na co dzień dysk Google, jak wysłać list lub paczkę bez odwiedzania poczty);
- zaangażowanie obywatelskie (skąd czerpać informacje o swojej miejscowości, jak sprawdzić,  
o  robią  posłowie  i  posłanki  wybrani  z  danego okręgu,  w jaki  sposób włączyć  się  w działania
organizacji pozarządowych).
W ramach projektu oferujemy również szkolenia „Pierwsze kroki z komputerem” dla osób, które
potrzebują elementarnej nauki korzystania z obsługi komputera i internetu. 
W  Radlinie  rozpoczęto  szkolenia  w  czerwcu  2017  roku  i  do  końca  2018  przeszkoliliśmy
274  osoby.  Szkolenia  prowadzi  trzech  trenerów  lokalnych,  a  koordynatorem  projektu
(zwanym e- Mocarzem) jest pracownica Świetlicy Środowiskowej w Radlinie. 

7. 3. Projekt benchmarkingowy

Miasto Radlin jest jednym z partnerów projektu „Benchmarking – Kontynuacja”, który prowadzony
jest przez Śląski Związek Gmin i Powiatów. "Benchmarking - Kontynuacja", to przedsięwzięcie
będące kontynuacją projektu "Benchmarking - narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach
miast  na  prawach  powiatu,  urzędach  gmin  i  starostwach  powiatowych".  Do  przedsięwzięcia,
w maju 2015 roku przystąpiły 32 jednostki, z czego 30 jednostek uczestniczyło w benchmarkingu
w latach poprzednich, a 2 przystąpiły po raz pierwszy. Na przestrzeni lat grupa benchmarkingowa
ulegała  zmianom  –  w  2018  r.  w  przedsięwzięciu  brało  udział  31  jednostek  samorządu
terytorialnego. Należy podkreślić, że Radlin był partnerem projektu na wszystkich jego etapach.
W ramach projektu gromadzone są dane benchmarkingowe w ramach 11 usług:
- Zarządzanie zasobami ludzkimi (gminy i powiaty),
- Organizacja pracy urzędu (gminy, w tym miasta na prawach powiatu oraz powiaty),
- Monitorowanie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości (gminy, w tym miasta 
na prawach powiatu),
- Egzekwowanie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości (gminy, w tym miasta 
na prawach powiatu),
- Postępowanie administracyjne - wydawanie decyzji pozwolenia na budowę w rozumieniu 
zgodnym z Prawem budowlanym (powiaty),
- Postępowanie administracyjne - uzyskanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów 
(gminy, w tym miasta na prawach powiatu oraz powiatów),
- Postępowanie administracyjne - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy (gminy, w tym miasta
na prawach powiatu),
- Realizacja usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (gminy, w tym miasta na prawach powiatu oraz powiaty),
- Utrzymanie infrastruktury miejskiej na przykładzie oświetlenia (z perspektywą pomiaru 
zarządzania energią) (gminy),
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- Organizacja sieci szkół publicznych w zakresie dotyczącym kształcenia obowiązkowego (gminy, 
w tym miasta na prawach powiatu oraz powiaty),
- Gospodarka odpadami (gminy, w tym miasta na prawach powiatu).
Dane  są  analizowane  przez  ekspertów,  w  szczególności  w  kontekście  wyszukiwania  dobrych
praktyk oraz osiągania przez poszczególne jednostki założonych celów. Wyniki prac przedstawiane
są na spotkaniach organizowanych u partnerów projektu oraz w corocznych raportach.
Podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do kolejnej edycji projektu, która rozpoczyna się w tym roku.

7. 4. Projekt „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Subregionie Zachodnim Woj. Śląskiego”

Projekt „Internet w każdym domu…” realizowany był w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie
wykluczeniu  cyfrowemu  –  e-Inclusion.  Liderem  Projektu  jest  Związek  Gmin  i  Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
Partnerami Projektu są: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce,
Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, Miasto Radlin, Miasto Wodzisław
Śląski, Gmina Miejska Żory.
Celem  projektu  jest  przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu,  w  szczególności  poprzez
dostarczenie sprzętu i zapewnienie dostępu do Internetu dla rodzin zagrożonych wykluczeniem oraz
utworzenie  punktów  bezpłatnego  dostępu  do  Internetu.   W  Radlinie  dostarczono  sprzęt
i zabezpieczono dostęp do sieci dla 35 gospodarstw domowych. Punkty bezpłatnego dostępu do
Internetu znajdują się w Punkcie Wydawania Posiłków (2 stanowiska) , w Świetlicy Środowiskowej
(6  stanowisk  przy  ul.  Pocztowej  oraz  2  stanowiska  na  filii  przy  Obiekcie  Gimnastycznym
im L.  Blanika)  oraz  w  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  w  Radlinie  (3  stanowiska  w  siedzibie
głównej oraz 2 stanowiska w filii na Głożynach). Dodatkowo w Bibliotece znajdzie się również
sprzęt komputerowy dostosowany dla potrzeb osób słabowidzących.
W 2018 r. w ramach zapewnienia trwałości projektu (okres ten kończy się we wrześniu 2020 r.)
miasto zapewniało dostęp do Internetu,  serwis  i  ubezpieczenie sprzętu,  dokonywanie bieżących
kontroli  u adresatów zadania oraz przekazywanie zgłoszeń i  uwag do firmy świadczącej  usługi
serwisowe.

7.5. Ochrona danych osobowych

Od 2018 roku obwiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące prywatności
i ochrony danych osobowych zwane popularnie RODO. Nowe przepisy nakładają wiele nowych
obowiązków na tzw. administratorów danych (m. in. zobowiązuje do zidentyfikowania procesów
przetwarzania, identyfikacji i szacowania występujących ryzyk, sporządzania tzw. oceny skutków
dla ochrony danych, wywiązywania się z realizacji praw przysługujących osobom, których dane
dotyczą  (prawa  dostępu,  sprostowania,  usuwania,  ograniczenia  przetwarzania,  sprzeciwu,
przekazywania danych). Na podkreślenie zasługuje fakt, że Mieście ujednolicono zasady, procedury
i  procesy  dot.  ochrony  danych.  W  szczególności  wszystkie  miejskiej  jednostki  organizacyjne
(za wyjątkiem Ośrodka Pomocy Społecznej, ze względu na jego specyfikę) wyznaczyły wspólnego
Inspektora Ochrony Danych, którym jest pracownik Urzędu Miasta.  W zakresie wdrożenia RODO
do tej pory przeprowadzono następujące działania: 
- wydano ponad 30 zarządzeń wewnętrznych (zarządzeń Burmistrza i dyrektorów jednostek),
- przeprowadzono 15 wewnętrznych audytów sprawdzających,
- zdefiniowano ponad 500 procesów przetwarzania danych,
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- zawarto kilkadziesiąt umów powierzenia przetwarzania danych i umów o współadministrowaniu,
- przeszkolono ponad 500 pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. 

Ochrona danych to proces ciągły, który obejmował będzie w przyszłości m.in.: dalsze doskonalenie
zabezpieczeń i procedur, ciągłe monitorowanie przestrzegania przepisów prawa, przeprowadzanie
okresowych  szkoleń  pracowników,  realizację  uprawnień  osób  których  dane  dotyczą,  obsługę
incydentów, współpracę z organem nadzorczym, itd.

37 / 60



8. Bezpieczeństwo obywateli

8.1. Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i obronność

Działania w zakresie  zarządzania kryzysowego w naszym mieście oparte są na zapisach zawartych
w  Planie  Zarządzana  Kryzysowego  Miasta  Radlin.  W  2018  r.  nie  zaistniała  konieczność
uruchamiania  jakichkolwiek  procedur  z  Planu.   Plan  został  uaktualniony poprzez  opracowanie
procedury  działań  krótkoterminowych  realizowanych  przez  miasto  Radlin  dot.  doraźnej  walki
z zanieczyszczeniami powietrza na obszarze miasta Radlin. 
Jednostki organizacyjne miasta w zakresie działań obronnych, zobowiązane są do funkcjonowania
w oparciu o następujące dokumenty:  

- Plan Operacyjny Funkcjonowania Urzędu Miasta Radlin w warunkach zewnętrznego zagrożenia
  bezpieczeństwa i w czasie wojny; 
- Plan Przygotowań Podmiotów Leczniczych Miasta Radlin na potrzeby obronne państwa; 
- Plan Akcji Kurierskiej;
- Instrukcja uruchamiania i działania Stałego Dyżuru w Mieście Radlin; 
- Regulamin Organizacyjny Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Radlina.

W 2018 roku w ramach obronności: 
- opracowanych zostało 270 kart realizacji zadań operacyjnych, stanowiących załącznik do Planu
Operacyjnego   Funkcjonowania  Urzędu  Miasta  Radlin  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia
bezpieczeństwa i w czasie wojny;
-  opracowany i  zrealizowany został  Plan  szkolenia  obronnego  w Urzędzie.  Szkolenie  obronne
odbyło się 10 maja 2018 r. i  wzięło w nim udział 20 pracowników Urzędu Miasta Radlin oraz
jednostek, realizujących zadania obronne;
-  opracowany  i  zrealizowany  został  Plan  kontroli  problemowych  realizacji  zadań  obronnych.
W 2018 r. przeprowadzono kontrolę realizacji zadań z zakresu nakładania świadczeń osobistych
i rzeczowych;
- 26 marca 2018 r. Urząd Miasta Radlin wziął udział w treningu uruchamiania i funkcjonowania
systemu stałych dyżurów w województwie śląskim.

8.2. Działalność Straży Miejskiej w Radlinie

W 2018 roku Straż Miejska w Radlinie przeprowadziła 1011 interwencji, w  tym 669 interwencji
zgłoszonych mieszkańców:

Lp Rodzaj interwencji Liczba

1 Zagrożenia w ruchu drogowym 208

2 Interwencje związane ze zwierzętami (ochrona zwierząt, 
wyłapywanie bezdomnych psów, pomoc uwięzionym 
zwierzętom...)

154

3 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 103

4 Zakłócenia spokoju i porządku publicznego 88

5 Zagrożenia życia i zdrowia 24

6 Zagrożenia pożarowe 3
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7 Inne 89
Tabela: Rodzaje interwencji Straży Miejskiej w Radlinie w 2018 roku

W wyniku podjętych interwencji oraz otrzymanych zawiadomień o popełnionych wykroczeniach
Straż  Miejska  w  Radlinie  nałożyła  233  mandaty  karne  na  łączną  kwotę  23.000  zł,  wobec  48
sprawców wykroczeń skierowano wnioski o ukaranie oraz zastosowano 446 pouczeń. 
Przeprowadzono  również  17  interwencji  w  stosunku  do  osób  znajdujących  się  pod  wpływem
alkoholu, które swoim zachowaniem stwarzały zagrożenie dla swojego życia i zdrowia. Interwencje
te kończyły się odwiezieniem takiej osoby do miejsca zamieszkania bądź wezwaniem na miejsce
pogotowia ratunkowego. 
W okresie zimowym wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie
funkcjonariusze  kontrolowali  miejsca  przebywania  osób bezdomnych,  którym w razie  potrzeby
udzielana była niezbędna pomoc.

Przeprowadzono  318  kontroli  wokół  terenów  placówek  oświatowych  oraz  na  placach  zabaw.
W  wyniku  interwencji  przekazano  24  zwierzęta  przekazano  do  schroniska  a  8  do  lekarza
weterynarii. 

Straż Miejska w Radlinie prowadziła także akcje edukacyjne na temat bezpieczeństwa w szkołach
i  przedszkolach:  w  styczniu  2018  r.  pogadanki  na  temat:  „Bezpieczne  Ferie”,  w  czerwcu:
„Bezpieczne Wakacje”, a we wrześniu i październiku: „Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola”.
W ramach akcji dzieciom rozdano gadżety promocyjne takie jak: kamizelki odblaskowe, smycze,
długopisy itp. 

Fotografia: Pomoc dla bezdomnych w okresie 
zimowym
Źródło: www.straz.radlin.pl 

Strażnicy czuwali także nad porządkiem oraz brali czynny udział w zabezpieczaniu  wielu imprez
i wydarzeń na terenie miasta (m.in. Bieg Ekologiczny, procesja Bożego Ciała, Dożynki, festyny
rodzinne na pl. Radlińskich Olimpijczyków, odpusty parafialne, czy uroczystości państwowe).   

Mieszkańcy Radlina mogą w siedzibie Straży Miejskiej jak i podczas wielu imprez plenerowych
w  mieście,  grawerować  na  swym  rowerze  seryjny  numer,  który  zostaje  zewidencjonowany
w rejestrze prowadzonym przez funkcjonariuszy. Całość uzupełnia naklejka z informacją, że ten
rower jest oznakowany i zapisany w rejestrze Straży Miejskiej w Radlinie. Oznakowanie roweru
jest  bezpłatne.
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Wspólnie z Policją funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili akcje „Znicz” oraz „Bezpieczne
skrzyżowanie”  w trakcie  których wykorzystano monitoring  miejski.  Przeprowadzono także  266
kontroli  posesji  na  podstawie  art  379  ustawy  prawo  ochrony  środowiska,  podczas  których
sprawdzano czy dane budynki ogrzewane są legalnymi i ekologicznymi rodzajami paliw.   

8.3. Monitoring w Radlinie

System monitoringu miejskiego składa się z 29 kamer. 
Ponadto monitoring zainstalowany jest także na terenie następujących placówek oświatowych:
SP nr 1 – 7 kamer
SP nr 2  - 20 kamer
SP nr 3   (wspólnie z Przedszkolem) – 40 kamer
SP nr 4 – 24 kamer

Fotografia: Centrum monitoringu 
miejskiego w siedzibie Straży Miejskiej 
w Radlinie
źródło: mat. UM
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9. Realizacja zadań  administracji państwowej

W całokształcie zadań realizowanych przez samorząd, wykonujemy również szereg przedsięwzięć 
z zakresu administracji rządowej. Są to tzw. zadania zlecone. 

Do typowych zadań zleconych realizowanych przez gminę zalicza się zadania z zakresu:
– Urzędu Stanu Cywilnego,
– Ewidencji ludności,
– Dowodów osobistych,
– Działalności gospodarczej,
– Spraw wojskowo-obronnych,
– Obrony Cywilnej,
– Przeprowadzenia wyborów i referendów.

9.1 Zadania z obszaru spaw obywatelskich

Lp Zadanie Liczba 
wniosków

1 Meldunki na pobyt stały 215

2 Meldunki na pobyt czasowy 155

3 Wymeldowania z z pobytu stałego 109

4 Wymeldowania z z pobytu czasowego 11

5 Przemeldowania 220

6 Wymeldowania decyzją administracyjną 39

7 Wnioski na dowód osobisty 1841

8 Wnioski o o udostępnienie danych osobowych 445

9 Zaświadczenia z rejestru mieszkańców 223
Tabela: Statystyka dotycząca danych meldunkowych i dotyczących dowodów osobistych
w 2018 r. 

W dniu 25 października 2018 r. odbyły się wybory samorządowe, w związku z tym:
- wydano 29 decyzji o dopisaniu do rejestru wyborców;
- opracowano spis wyborców,

W 2018 roku przeprowadzono kwalifikację wojskową. Na 99 mężczyzn podlegających kwalifikacji
wojskowej stawiło się 98 mężczyzn oraz 9 kobiet, z czego 3 ochotniczo. Dziesięć osób posiada
nieuregulowany stosunek do służby wojskowej. 

9.2. Sprawy z zakresu stanu cywilnego

Poniżej przedstawiamy dane statystyczne z działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Radlinie
w 2018 r.
- wydano aktów zgonu  - tryb zwykły 111, tryb szczególny 2  - razem 113;
- wydano aktów urodzenia  - tryb zwykły 0, tryb szczególny 17   - razem 17;
- wydano aktów małżeństwa  - tryb zwykły 90, tryb szczególny 3  - razem 93;                       
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- zawarto 29 małżeństw przed kierownikiem  urzędu stanu cywilnego w USC;
- zawarto 7 małżeństw przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego poza USC;
- zawarto 54 małżeństwa konkordatowe;
- sporządzono 22 akty stanu cywilnego w trybie szczególnym (tj. transkrypcja, odtworzenie
   i rejestracja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą); 
- przygotowano i opracowanie 96 wniosków dla jubilatów o nadanie medali za długoletnie
   pożycie małżeńskie 
- usunięto 397 niezgodności w rejestrze PESEL;
- przyjęto i rozpatrzono 124 pism i 447 wniosków.
- spisano 18 protokołów z dokonanych czynności urzędowych – potwierdzenie kserokopii
  dokumentu z oryginałem, opłaty za pełnomocnictwo oraz skasowano należną opłatę
  skarbową.
- zmigrowano 1105 aktów stanu cywilnego do ogólnopolskiej bazy aktów stanu cywilnego (BUSC);
- wydano 3 decyzje w sprawie zmian imion i nazwisk;
- przyjęto 1 oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia;
- przyjęto 1 oświadczenie małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko jakie nosi,
  albo jakie nosiłoby ich wspólne dziecko;
- przyjęto 5 oświadczeń o uznaniu ojcostwa;
- wydano 1 zezwolenie na zawarcie małżeństwa  przed upływem terminu, o którym mowa
  w art. 4 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy;
- wydano 45 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
- wydano 1 zaświadczenie o stanie cywilnym;
- wydano 1 zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo;
- wydano 1701 odpisów aktów stanu cywilnego.

9.3. Wsparcie rejestracji działalności gospodarczej i inne formy wsparcia dla 
przedsiębiorców

1  liczba nowo powstałych firm na terenie  Miasta Radlin 71

2 liczba wpisów wykreślonych z CEIDG 42

3 liczba złożonych i prawidłowo przetworzonych wniosków CEIDG 487
Tabela: Statystyka dotycząca działalności gospodarczej w Radlinie w 2018 roku

W 2018  roku  na  terenie  Radlina  obowiązywała  uchwała  Rady   Miejskiej  w  Radlinie  z  dnia
28  października  2014  r.  w  sprawie  zwolnień  z  podatku  od  nieruchomości  w  ramach  pomocy
de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców na terenie Miasta Radlin.

Udzielaliśmy  pomocy  przedsiębiorcom  prowadzącym  naukę  zawodu  dla  pracowników
młodocianych  zamieszkujących  na  terenie  Radlina.  W  2018  roku  wsparcie  otrzymało
20 pracodawców za 28  pracowników młodocianych.

Jak  co  roku współorganizowaliśmy  wraz  z  Cechem Rzemieślników i  Innych  Przedsiębiorców
w Wodzisławiu Śląskim  oraz innymi gminami powiatu wodzisławskiego  „Powiatowego Lidera
Przedsiębiorczości”,  którego  celem  jest  m.in.  wspieranie  rozwoju i kultury  przedsiębiorczości
lokalnych firm, poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami
etyki oraz wyróżniających się jakością świadczonych usług i uczestniczących w życiu kulturalnym
i społecznym.
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Staramy się by Miasto Radlin było przyjazne przedsiębiorcom dlatego zadbaliśmy by na stronie
internetowej zamieszczane były aktualne druki.  W razie potrzeby  przedsiębiorcy mogli uzyskać
kompleksową  pomoc w wypełnieniu druku CEIDG-1 na miejscu w Urzędzie Miasta.

Na stronie internetowej miasta zamieściliśmy link do portalu mikroporady - Pomoc w zarządzaniu
mikro-przedsiębiorstwem  (mikroporady.pl)  oraz  link  do  bazy  przedsiębiorców  zamieszczonej
na stronie internetowej Forum Firm Miasta Radlin. 

Miasto Radlin organizowało również imprezy popularyzujące oferty lokalnych przedsiębiorców,
wytwórców i  rolników  indywidualnych  (Eko-Bazar,  Jarmark  Pszczeli)  oraz  współorganizowało
imprezy komercyjnie, gdzie promowali się lokalni wystawcy (Zlot Food-Trucków).
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10. Polityka informacyjna

W roku 2018 r. zadania z zakresu polityki informacyjnej realizowaliśmy w oparciu o współpracę
z  mediami  lokalnymi  oraz  własne  publikacje.  W  zakresie  współpracy  z  lokalnymi  mediami
zorganizowano konferencję prasową dla dziennikarzy w marcu 2018 r. podczas której przybliżono
plany  inwestycyjne  na  najbliższe  miesiące.  Miasto  regularnie  powiadamia  o  najważniejszych
inwestycjach czy działaniach społecznych redakcje lokalnych mediów.
W ramach współpracy z lokalnymi redakcjami podpisaliśmy również umowę z Telewizją TVT,
na  podstawie  której  zrealizowano  12 kilkuminutowych programów „Echa Regionu –  Radlin”,  
z najważniejszymi wydarzeniami z miasta.

W  zakresie  własnych  publikacji,  ukazało  się  11  wydań  miesięcznika  „Biuletyn  Radlin”
(16-stronicowych,  w  pełnym  kolorze).  Każde  wydanie  pisma  to  nakład  4000  egzemplarzy.
Aktywnie  funkcjonuje  również  strona  internetowa  miasta  pod  adresem  www.miasto.radlin.pl,
pełniąca jednocześnie funkcję Biuletynu Informacji Publicznej. Strona na charakter responsywny,
współgra z większością dostępnych i popularnych przeglądarek internetowych oraz posiada opcję
dostosowaną dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.

Radlin funkcjonuje również w obszarze mediów społecznościowych. Swoje strony Miasto Radlin
ma na następujących portalach:
- Facebook (4463 obserwujących)
- Instagram (1161 obserwujących)
- Twitter (456 obserwujących)
- Youtube (174 subskrypcji) 
- Pinterst (10 obserwujących)
- Tumblr (brak danych)

Zgodnie z polityką serwisu Google do kwietnia 2019 funkcjonowała również miejskie konto na
portalu Google Plus (Google rezygnuje z tej funkcjonalności).

Począwszy  od  pierwszej  sesji  Rady  Miejskiej  obecnej  kadencji  wszystkie  sesje  radnych
transmitowane są w internecie za pośrednictwem kanału na portalu Youtube.com.
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11. Realizacja strategii miasta

Jednym z najważniejszym dokumentów strategicznych w mieście jest  Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Miasta Radlin na lata 2014 – 2020. Dokument opracowany został  w 2014 roku, przy
współudziale przedstawicieli lokalnej społeczności.  
Przygotowaniem finalnej formy dokumentu zajmował się Referat Rozwoju Urzędu Miasta Radlin,
wspólnie z dr. Janem Bondarukiem i dr. Leszkiem Trząskim z Głównego Instytutu Górnictwa w
Katowicach. Treść dokumentu dostępna jest pod linkiem:
https://miasto.radlin.pl/wp-content/uploads/2016/01/Strategia-Zr%C3%B3wnowa%C5%BConego-
Rozwoju-dla-Miasta-Radlin-2014-2020.pdf 
W  roku  2019  przeprowadziliśmy  coroczne  badanie  wskaźników  realizacji  Strategii
Zrównoważonego  Rozwoju  Miasta  Radlin.  Na  bazie  przeprowadzonych  badań  opublikowano
całościowy  raport,  dostępny  na  stronie  https://miasto.radlin.pl/raport-z-realizacji-strategii-
zrownowazonego-rozwoju-miasta-radlin-  3  / 
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Załącznik nr 1 - Wartość środków finansowych pozyskanych przez 
Miasto Radlin w 2018 r.

L.p
.

Nazwa projektu Wartość 
dofinansowania

Rodzaj projektu

1 Radlin - miasto z sercem dla 
przedszkolaka

356 659,96 zł Dodatkowe zajęcia dla
przedszkolaków

2 Adaptacja budynku przy ul. 
Pocztowej 4 na potrzeby 
Świetlicy Środowiskowej w 
Radlinie.

1 798 757,59 zł Projekt inwestycyjny 
– rewitalizacja osiedla
Emma

3 Adaptacja budynku przy ul. 
Wojciecha Korfantego 87 w 
Radlinie na potrzeby 
Centrum Usług Społecznych

1 885 320,13 zł Projekt inwestycyjny 
– rewitalizacja osiedla
Emma

4 Rewitalizacja górniczego 
osiedla Emma w Radlinie - 
zapobieganie ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu 
dzieci i młodzieży

154 214,69 zł Projekt społeczny dla 
dzieci i młodzieży

5 Rewitalizacja górniczego 
osiedla Emma w Radlinie - 
działania integracyjne, 
aktywizacja społeczna, 
kulturalna i zawodowa

393 053,00 zł Projekt społeczny dla 
seniorów, osób 
niepełnosprawnych, 
młodzieży

6 Termomodernizacja 
budynku Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. 
Gustawa Morcinka w 
Radlinie, przy ul. Wiosny
Ludów 287.

1 689 580,76 zł Projekt inwestycyjny 
– termomodernizacja 
szkoły

7 Zasoby mieszkaniowe 
Mikołajczyka - 
termomodernizacja 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych przy ul. 
Mikołajczyka 6, 9, 11 w 
Radlinie

800 727,94 
zł

Projekt inwestycyjny 
– termomodernizacja 
mieszkań 
komunalnych

8 ,,Pociąg do dwóch kółek- 
budowa Centrum 
Przesiadkowego w 
Wodzisławiu Śląskim"

356 659,96 zł Projekt inwestycyjny 
– budowa drogi i 
ścieżki rowerowej

9 CityCentre Doctor 166 195,34 zł Projekt 
międzynarodowy – 
współpraca miast z 
zakresu ożywiania 
centrów miast

10 Volunteering cities 176 000,00 zł Projekt 
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międzynarodowy – 
współpraca miast w 
zakresie 
propagowania 
wolontariatu

11 Umorzenia z WFOŚiGW w 
Katowicach

372 216,30 zł Działania ekologiczne

12 Myślę globalnie, uczę 
bilingwalnie" ERASMUS+ 
2018-2020

95 197,00 zł Projekt edukacyjny. 
Środki pozyskała SP 
1.

13 "Integracja i sport. Inaczej-
ale razem"

7 000,00 zł Wyposażanie sali do 
integracji 
sensorycznej. Środki 
pozyskała SP 2.

14. „Zielona pracownia w SP nr 
4 – Leśnych Odkrywców”

27 283,80 zł Remont i wyposażenie
pracowni w SP 4

SUMA 8 278 866,47 zł
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Załącznik nr 2 - Realizacja uchwał podjętych przez Radnych Rady 
Miejskiej w Radlinie w 2018 roku. 

LP NR UCHWAŁY TYTUŁ UCHWAŁY JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA

ZAKRES
WYKONANIA

1 S.0007.001.2018 

w sprawie uchwalenia "Aktualizacji założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło,energię

elektryczną 
i paliwa gazowe dla miasta Radlin" 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Gospodarki

Komunalnej i Ekologii

Uchwała
wykonana
 w całości

2 S.0007.002.2018 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Miastu Rydułtowy na realizację zadania przy

drodze gminnej – 
ul. Narutowicza położonej na terenie miast

Radlin i Rydułtowy 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Gospodarki

Komunalnej i Ekologii

    Uchwała
wykonana 
w całości

 

3 S.0007.003.2018 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację
zadania przy drodze powiatowej położonej

na terenie Radlina 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Gospodarki

Komunalnej i Ekologii

Uchwała
wykonana 
w całości

4 S.0007.004.2018 

w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2018” 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Edukacji i
Spraw Społecznych

Uchwała
wykonana 
w całości

5 S.0007.005.2018 

w sprawie ustalenia regulaminu określenia
rodzajów świadczeń przyznawanych w

ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
oraz warunków 

i sposobu ich przyznawania 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Edukacji i
Spraw Społecznych

Uchwała
wykonana 
w całości

6 S.0007.006.2018 

w sprawie ustalenia kryteriów
 i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

w ramach specjalnego funduszu nagród
nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktyczno

– wychowawcze 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Edukacji i
Spraw Społecznych

Uchwała
wykonana 
w całości

7 S.0007.007.2018 

w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
oświatowych jednostkach organizacyjnych,
których organem prowadzącym jest Miasto

Radlin 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Edukacji i
Spraw Społecznych

Uchwała
wykonana 
w całości

8 S.0007.008.2018 

w sprawie w przyjęcia "Gminnej Strategii
Ochrony i Promocji Zdrowia dla Miasta

Radlina 2018-2023" 
Urząd Miasta Radlin
Wydział Rozwoju i

Funduszy Zewnętrznych

Uchwała
wykonana 
w całości

48 / 60



9 S.0007.009.2018 
w sprawie dzierżawy nieruchomości

komunalnych 
Urząd Miasta Radlin
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,

Rolnictwa i Leśnictwa

Uchwała
wykonana 
w całości 

10 S.0007.010.2018 

w sprawie sprzedaży spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu nr 22

usytuowanego w budynku przy ul. Wojciecha
Korfantego 26 

Urząd Miasta Radlin
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,

Rolnictwa i Leśnictwa

Uchwała
nieważna

(28.02.2018r.
Wojewoda Śląski

stwierdził
nieważność
uchwały-

Rozstrzygnięcie
Nadzorcze nr NP
II 4131.1.74.2018

11 S.0007.011.2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin
na rok 2018 

Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

12 S.0007.012.2018 

w sprawie rozpatrzenia skargi 
(na działalność Burmistrza Radlina dot.

realizacji zadania- Budowa ronda na
skrzyżowaniu ulic Mariacka, Odległa,

Wieczorka.)

Urząd Miasta Radlin
Sekretariat Burmistrza 

i Rady Miejskiej

Uchwała
wykonana 
w całości

13 S.0007.013.2018 

w sprawie rozpatrzenia skargi 
(na działalność Burmistrza Radlina dot.

nieudostępnienia 
w BIP niektórych dokumentów urzędowych.)

Urząd Miasta Radlin
Sekretariat Burmistrza 

i Rady Miejskiej

Uchwała
wykonana 
w całości

14 S.0007.014.2018 

w sprawie określenia kryteriów naboru do
klas pierwszych szkół podstawowych, dla

których organem prowadzącym jest Miasto
Radlin, do postępowania rekrutacyjnego dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem

szkoły 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Edukacji i
Spraw Społecznych Uchwała

wykonana 
w całości

15 S.0007.015.2018 
w sprawie nadania imienia Przedszkolu

Publicznemu nr 2
 w Radlinie 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Edukacji i
Spraw Społecznych

Uchwała
wykonana 
w całości

16 S.0007.016.2018 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Radlin 

w 2018 roku 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Gospodarki

Komunalnej i Ekologii

Uchwała
wykonana 
w całości

17 S.0007.017.2018 

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej
udzielenia dotacji dla ochotniczych straży

pożarnych w Radlinie 
Urząd Miasta Radlin
Wydział Gospodarki

Komunalnej i Ekologii

Uchwała
wykonana 
w całości
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18 S.0007.018.2018 
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin

na rok 2018 Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

19 S.0007.019.2018 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
 finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 do

2032 
Urząd Miasta Radlin

Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

20 S.0007.020.2018 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób

bezdomnych 
Ośrodek Pomocy

Społecznej w Radlinie

Uchwała
wykonana 
w całości

21 S.0007.021.2018 

w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2018” 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Edukacji i
Spraw Społecznych

Uchwałę
wykonano
 w całości

22 S.0007.022.2018 

w sprawie opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego 

w placówkach prowadzonych przez Miasto
Radlin 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Edukacji i
Spraw Społecznych

Uchwałę
wykonano 
w całości

23 S.0007.023.2018 

w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i
wykorzystania dotacji dla niepublicznych

przedszkoli
 i niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie

Miasta Radlin przez osoby prawne i fizyczne
inne niż jednostka samorządu terytorialnego 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Edukacji i
Spraw Społecznych

Uchwała
wykonana 
w całości

24 S.0007.024.2018 

w sprawie zasad udzielania osobom
fizycznym dotacji celowych ze środków
budżetu Miasta, w tym pochodzących 

z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska 

i administracyjnych kar pieniężnych za
przekroczenia 

i naruszenia wymogów korzystania ze
środowiska, na dofinansowanie kosztów

inwestycji związanych z ochroną powietrza i
wykorzystaniem lokalnych źródeł energii

odnawialnej 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Gospodarki

Komunalnej i Ekologii

Uchwała
wykonana
 w całości

25 S.0007.025.2018 
w sprawie nabycia nieruchomości przy ul.

Ignacego Domeyki Urząd Miasta Radlin
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,

Rolnictwa i Leśnictwa

Uchwała
wykonana 
w całości
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26 S.0007.026.2018 
w sprawie nabycia nieruchomości przy 

ul. Kwiatowej Urząd Miasta Radlin
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,

Rolnictwa i Leśnictwa

Uchwała
wykonana 
w całości

27 S.0007.027.2018 

w sprawie wniesienia skargi na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody

Śląskiego z dnia
 7 lutego 2018 r. nr IFIII.4131.2.1.2018 

Urząd Miasta Radlin
Referat Rozwoju

Uchwała
wykonana 
w całości

28 S.0007.028.2018 

w sprawie wniesienia skargi na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody

Śląskiego z dnia 
8 lutego 2018 r. nr IFIII.4131.2.2.2018 

Urząd Miasta Radlin
Referat Rozwoju

Uchwała
wykonana 
w całości

29 S.0007.029.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy partnerstwa 

z Miastem Rydułtowy w ramach projektu
"Słoneczny Radlin 

i Rydułtowy" przeznaczonego do realizacji
ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Urząd Miasta Radlin
Referat Rozwoju

Uchwałę
wykonano
 w całości

30 S.0007.030.2018 
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin

na rok 2018 Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

31 S.0007.031.2018 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie

finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 do
2032 

Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta

  Uchwała
wykonana 
w całości

32 S.0007.032.2018 
w sprawie podziału Miasta Radlin na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów

 i liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu 

Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

33 S.0007.033.2018 
w sprawie nadania imienia Szkole

Podstawowej nr 3 
w Radlinie 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Edukacji i
Spraw Społecznych

Uchwała
wykonana 
w całości

34 S.0007.034.2018 

w sprawie nawiązania współpracy
partnerskiej pomiędzy Miastem Radlin oraz

Miastem Rohatyn (Ukraina) 
Urząd Miasta Radlin

Referat Rozwoju
Uchwała

wykonana 
w całości

35 S.0007.035.2018 
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin

na rok 2018 Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości
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36 S.0007.036.2018 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 do

2032 
Urząd Miasta Radlin

Skarbnik Miasta
Uchwała

wykonana 
w całości

37 S.0007.037.2018 
w sprawie podziału Miasta Radlin na stałe

obwody głosowania Urząd Miasta Radlin
Sekretarz

Uchwała
wykonana 
w całości

38 S.0007.038.2018 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z

wykonania budżetu Miasta Radlin za rok
2017 

Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

39 S.0007.039.2018 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radlina
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za

rok
2017 

Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

40   S.0007.040.2018

w sprawie aktualizacji „Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022” Urząd Miasta Radlin

Wydział Rozwoju i
Funduszy Zewnętrznych

Uchwała
wykonana 
w całości

41 S.0007.041.2018 

w sprawie przyjęcia od Powiatu
Wodzisławskiego zadania zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Gospodarki

Komunalnej i Ekologii

Uchwała
wykonana
 w całości

42 S.0007.042.2018 

w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta

Radlin współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków funduszu spójności w

ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Gospodarki

Komunalnej i Ekologii
Uchwała

wykonana 
w całości
(przyjęto

dokument)

43 S.0007.043.2018
w sprawie nadania nazwy rondu położonemu

na terenie miasta Radlin Urząd Miasta Radlin
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,

Rolnictwa i Leśnictwa

Uchwała
wykonana 
w całości

44 S.0007.044.2018 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców
Radlina w sprawie stanu ścieżki łączącej 

ul. Hubalczyków ze Szkołą Podstawową nr 4
w Radlinie 

Urząd Miasta Radlin
Sekretariat Burmistrza 

i Rady Miejskiej
Uchwała

wykonana 
w całości

45 S.0007.045.2018 
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin

na rok 2018 Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

46 S.0007.046.2018 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 do

2032 
Urząd Miasta Radlin

Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości
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47 S.0007.047.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie
spółki „Radlińska Strefa Aktywności
Gospodarczej” Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Radlinie 

Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta Uchwała

wykonana 
w całości

48 S.0007.048.2018 
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin

na rok 2018 Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

49 S.0007.049.2018 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie

finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 do
2032 

Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

50 S.0007.050.2018 
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz

zasad ich zbywania i wykupu 
Urząd Miasta Radlin

Skarbnik Miasta
Uchwała

wykonana 
w całości

51 S.0007.051.2018 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

Wodzisławskiemu na realizację zadania przy
drodze powiatowej położonej na terenie

Radlina 

Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

52 S.0007.052.2018 

w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek

tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin dla nauczycieli, którym powierzono

stanowisko kierownicze, określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć dla nauczycieli niewymienionych w

art. 42 ust. 
3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta

Nauczyciela oraz określenia zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy

obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze

godzin 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Edukacji i
Spraw Społecznych

Uchwała
wykonana 
w całości

53 S.0007.053.2018 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Miasta Radlin 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Edukacji i
Spraw Społecznych
Referat Działalności

Gospodarczej

Uchwała
wykonana 
w całości

54 S.0007.054.2018 
w sprawie nabycia nieruchomości przy 

ul. Gabriela Narutowicza Urząd Miasta Radlin
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,

Rolnictwa i Leśnictwa

Uchwała
wykonana 
w całości

53 / 60



55 S.0007.055.2018 
w sprawie sprzedaży nieruchomości przy 

ul. Modrzewiowej Urząd Miasta Radlin
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,

Rolnictwa i Leśnictwa

Uchwała
wykonana
 w całości

56 S.0007.056.2018 
w sprawie nabycia nieruchomości przy ul.

Polnej Urząd Miasta Radlin
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,

Rolnictwa i Leśnictwa

Uchwała
wykonana 
w całości

57 S.0007.057.2018 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie

ulic Józefa Rymera i Domeyki (MP7)

Urząd Miasta Radlin
Wydział Urbanistyki i

Inwestycji

Uchwała
wykonana 
w całości

58 S.0007.058.2018 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie

ulicy Matejki (MP8)

Urząd Miasta Radlin
Wydział Urbanistyki i

Inwestycji

Uchwała
wykonana 
w całości

59 S.0007.059.2018 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie

ulicy Spacerowej (MP9)

Urząd Miasta Radlin
Wydział Urbanistyki i

Inwestycji

Uchwała
wykonana 
w całości

60 S.0007.060.2018 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie

ulicy Wrzosowej (MP10)

Urząd Miasta Radlin
Wydział Urbanistyki i

Inwestycji

Uchwała
wykonana 
w całości

61 S.0007.061.2018 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie

ulic Rybnickiej i Mikołajczyka (MP11)

Urząd Miasta Radlin
Wydział Urbanistyki i

Inwestycji

Uchwała
wykonana 
w całości

62 S.0007.062.2018
 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza 

Urząd Miasta Radlin
Sekretarz
Referat

Administracyjno-
Kadrowy

Uchwała
wykonana 
w całości

63 S.0007.063.2018 
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców 

ul. Irysowej Urząd Miasta Radlin
Sekretariat Burmistrza 

i Rady Miejskiej

Uchwała
wykonana 
w całości

54 / 60



64 S.0007.064.2018 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy

Komisji Rewizyjnej Urząd Miasta Radlin
Sekretariat Burmistrza 

i Rady Miejskiej

Uchwała
wykonana
 w całości

65 S.0007.065.2018 
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin

na rok 2018 Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

66 S.0007.066.2018 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 

do 2032 
Urząd Miasta Radlin

Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

67 S.0007.067.2018 
w sprawie przejęcia w zarząd odcinków dróg
zlokalizowanych wzdłuż DK-78 na terenie

miasta Radlin 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Gospodarki

Komunalnej i Ekologii

Uchwała
wykonana 
w całości

68 S.0007.068.2018 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im.
Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Edukacji i
Spraw Społecznych

Uchwała
wykonana 
w całości

69 S.0007.069.2018 
w sprawie nabycia nieruchomości przy 

ul. Aleksandra Puszkina 
Urząd Miasta Radlin
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,

Rolnictwa i Leśnictwa

Uchwała
wykonana 
w całości

70 S.0007.070.2018 
w sprawie nabycia nieruchomości przy 

ul. Wrzosowej Urząd Miasta Radlin
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,

Rolnictwa i Leśnictwa

Uchwała
wykonana 
w całości

71 S.0007.071.2018 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie

ulic Henryka Sienkiewicza i Wypandów
(MP12) 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Urbanistyki i

Inwestycji
Uchwała

wykonana 
w całości

72 S.0007.072.2018 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie

ulicy Matejki (MP13) 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Urbanistyki i

Inwestycji
Uchwała

wykonana 
w całości

73 S.0007.073.2018 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia

zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie

ulicy Rydułtowskiej (MP14) 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Urbanistyki i

Inwestycji

Uchwała
wykonana 
w całości

74 S.0007.074.2018 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie
ulic Józefa Rymera i Głożyńskiej (MP15) 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Urbanistyki i

Inwestycji

Uchwała
wykonana 
w całości
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75 S.0007.075.2018 
w sprawie nabycia nieruchomości przy 

ul. Wypandów Urząd Miasta Radlin
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,

Rolnictwa i Leśnictwa

Uchwała
niezrealizowana

(przegrana
licytacja

komornicza)

76 S.0007.076.2018

w sprawie uchwalenia zmiany "Studium
uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta
Radlin" 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Urbanistyki i

Inwestycji

Uchwała
wykonana 
w całości

77 S.0007.077.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie

porozumienia z Gminą Świerklany w
sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego

do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki
Teresy z Kalkuty w Żorach 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Edukacji i
Spraw Społecznych

Uchwała
wykonana
 w całości

78 S.0007.078.2018
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin

na rok 2018 Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

79 S.0007.079.2018 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 do

2032 
Urząd Miasta Radlin

Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

80 S.0007.080.2018 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radlin Urząd Miasta Radlin
Sekretariat Burmistrza 

i Rady Miejskiej

Uchwała
wykonana 
w całości

81 S.0007.081.2018 

w sprawie programu współpracy Miasta
Radlin 

z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego na rok 2019 

Urząd Miasta Radlin
Referat Rozwoju

Uchwała
wykonana 
w całości 

82 S.0007.082.2018 
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy

Społecznej 
w Radlinie 

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Radlinie

Uchwała
wykonana 
w całości

83 S.0007.083.2018 

w sprawie zmiany regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
oświatowych jednostkach organizacyjnych,
których organem prowadzącym jest Miasto

Radlin 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Edukacji i
Spraw Społecznych

Uchwała
wykonana 
w całości

84 S.0007.084.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Świerklany w

sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych
do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki

Teresy z Kalkuty 
w Żorach 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Edukacji i
Spraw Społecznych

Uchwała
wykonana 
w całości
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85 S.0007.085.2018 

w sprawie nabycia nieruchomości przy 
ul. Wojciecha Korfantego Urząd Miasta Radlin

Referat Gospodarki
Nieruchomościami,

Rolnictwa i Leśnictwa

Uchwała w
trakcie realizacji

86 S.0007.086.2018 
w sprawie sprzedaży nieruchomości przy 

ul. Modrzewiowej Urząd Miasta Radlin
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,

Rolnictwa i Leśnictwa

Uchwała
wykonana 
w całości

87 S.0007.087.2018 
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin 

na rok 2018 Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

88 S.0007.088.2018 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 

do 2032 
Urząd Miasta Radlin

Skarbnik Miasta
Uchwała

wykonana
 w całości

89 S.0007.089.2018 
w sprawie obywatelskich inicjatyw

uchwałodawczych Urząd Miasta Radlin
Sekretarz

Uchwała
wykonana 
w całości

90 S.0007.090.2018 

w sprawie rozpatrzenia skargi 
(dot. braku możliwości złożenia wniosków w

Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie) Urząd Miasta Radlin
Sekretariat Burmistrza 

i Rady Miejskiej

Uchwała
wykonana
 w całości

91 S.0007.091.2018 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady

Miejskiej w Radlinie Urząd Miasta Radlin
Sekretariat Burmistrza 

i Rady Miejskiej

Uchwała
wykonana 
w całości

92 S.0007.092.2018 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego

Rady Miejskiej w Radlinie Urząd Miasta Radlin
Sekretariat Burmistrza 

i Rady Miejskiej

Uchwała
wykonana 
w całości

93 S.0007.093.2018 
w sprawie powołania składów osobowych

stałych Komisji Rady Miejskiej w Radlinie Urząd Miasta Radlin
Sekretariat Burmistrza 

i Rady Miejskiej

Uchwała
wykonana 
w całości

94 S.0007.094.2018 
w sprawie wyboru przewodniczących i

wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady
Miejskiej 

w Radlinie 

Urząd Miasta Radlin
Sekretariat Burmistrza 

i Rady Miejskiej

Uchwała
wykonana 
w całości

95 S.0007.095.2018 

w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do udzielenia

nieodpłatnego wsparcia w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku

lub żywności dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w

domu” na lata 2019-2023 

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Radlinie

Uchwała
wykonana 
w całości

(zmieniona
uchwałą

S.0007.002.2019 
z dnia

29.01.2019)
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96 S.0007.096.2018 

w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie

posiłku albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych dla

osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019 - 2023 

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Radlinie

Uchwała
wykonana 
w całości

97 S.0007.097.2018 

w sprawie określenia wysokości stawek i
zwolnień z podatku od nieruchomości na rok

2019 
Urząd Miasta Radlin

Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

98 S.0007.098.2018 
w sprawie określenia wysokości stawek

podatku od środków transportowych Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

99 S.0007.099.2018 

w sprawie ustalenia wysokości podatku od
nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci

kanalizacyjnej 
Urząd Miasta Radlin

Skarbnik Miasta
Uchwała

wykonana
 w całości

100 S.0007.100.2018 

w sprawie określenia wzorów formularzy
deklaracji oraz informacji na podatek od

nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny 
Urząd Miasta Radlin

Skarbnik Miasta
Uchwała

wykonana 
w całości

101 S.0007.101.2018 

w sprawie określenia formatu
elektronicznego, warunków 

i trybu składania formularzy informacji i
deklaracji na podatek od nieruchomości,

podatek rolny, podatek leśny 

Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta Uchwała

wykonana 
w całości

102 S.0007.102.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie

zabezpieczenia 
w formie hipoteki na nieruchomości 

Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta

Uchwała w
trakcie realizacji

103 S.0007.103.2018 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin
na rok 2018 Urząd Miasta Radlin

Skarbnik Miasta
Uchwała

wykonana 
w całości

104 S.0007.104.2018 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 do

2032 
Urząd Miasta Radlin

Skarbnik Miasta
Uchwała

wykonana 
w całości

105 S.0007.105.2018 
w sprawie dzierżawy nieruchomości

komunalnych Urząd Miasta Radlin
Referat Gospodarki
Nieruchomościami,

Rolnictwa i Leśnictwa

Uchwała w
trakcie realizacji

106 S.0007.106.2018 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej 
w Radlinie 

Urząd Miasta Radlin
Sekretariat Burmistrza 

i Rady Miejskiej

Uchwała
wykonana 
w całości

107 S.0007.107.2018 
w sprawie powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w

Radlinie 
Urząd Miasta Radlin

Sekretariat Burmistrza 
i Rady Miejskiej

Uchwała
wykonana 
w całości
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108 S.0007.108.2018 

w sprawie wyboru Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej 
w Radlinie 

Urząd Miasta Radlin
Sekretariat Burmistrza 

i Rady Miejskiej

Uchwała
wykonana 
w całości

109 S.0007.109.2018 
w sprawie wyboru Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w

Radlinie 

Urząd Miasta Radlin
Sekretariat Burmistrza 

i Rady Miejskiej

Uchwała
wykonana
 w całości

110 S.0007.110.2018 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia

Burmistrza Radlina Urząd Miasta Radlin
Sekretariat Burmistrza 

i Rady Miejskiej

Uchwała
wykonana 
w całości

111 S.0007.111.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi
(na działanie Burmistrza Radlina)

Urząd Miasta Radlin
Sekretariat Burmistrza 

i Rady Miejskiej

Uchwała
wykonana 
w całości

112 S.0007.112.2018 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi

Ludosława K. wraz
 z odpowiedzią na skargę.

Urząd Miasta Radlin
Sekretariat Burmistrza 

i Rady Miejskiej

Uchwała
wykonana 
w całości

113 S.0007.113.2018 

w sprawie ustanowienia programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc

Radlina w zakresie dożywiania” na lata
2019-2023. 

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Radlinie

Uchwała
uchylona

(obowiązuje
uchwała

S.0007.001.2019 
z dnia

29.01.2019)

114 S.0007.114.2018 
w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania

Rodziny dla Radlina na lata 2019-2021" Ośrodek Pomocy
Społecznej w Radlinie

Uchwała
wykonana 
w całości

115 S.0007.115.2018 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Radlin obejmującej obszar 

w rejonie ulicy ks. kard. Bolesława Kominka
(MP17). 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Urbanistyki i

Inwestycji
Uchwała

wykonana 
w całości

116 S.0007.116.2018 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację
zadania przy drodze powiatowej położonej

na terenie Radlina 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Gospodarki

Komunalnej i Ekologii

Uchwała
wykonana 
w całości

117 S.0007.117.2018 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do
Międzygminnego Związku

Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-
Zdroju 

Urząd Miasta Radlin
Wydział Gospodarki

Komunalnej i Ekologii

  Uchwała
wykonana 
w całości

118 S.0007.118.2018 
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin

na rok 2018 Urząd Miasta Radlin
Uchwała

wykonana 
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Skarbnik Miasta w całości

119 S.0007.119.2018 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 do

2032 
Urząd Miasta Radlin

Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

120 S.0007.120.2018 
w sprawie budżetu miasta Radlin na rok

2019
 

Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

121 S.0007.121.2018 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032 r. Urząd Miasta Radlin
Skarbnik Miasta

Uchwała
wykonana 
w całości

122 S.0007.122.2018 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady

Miejskiej w Radlinie Urząd Miasta Radlin
Sekretariat Burmistrza 

i Rady Miejskiej

Uchwała
wykonana 
w całości

123 S.0007.123.2018 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy

Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 roku Urząd Miasta Radlin
Sekretariat Burmistrza 

i Rady Miejskiej

Uchwała w
trakcie realizacji
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