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Szanowni Państwo!

Po raz drugi prezentujemy Państwu „Raport o stanie miasta Radlin”, tym razem przybliżając 
poczynione działania w radlińskim samorządzie w 2019 roku. Podobnie jak w przypadku 
pierwszego raportu (pokazującego dane za 2018 r.) skupiliśmy się na najważniejszych – 
z punktu widzenia mieszkańca –  inwestycjach czy działaniach społecznych.

Pierwszy „Raport...” spotkał się z dobrym przyjęciem, również dlatego, że postawiliśmy na 
czytelność i przejrzystość informacji. Podobnie jest w tym dokumencie. W jego treści znajdą 
Państwo opisy najważniejszych działań w zakresie ekologii (tak ważnej w naszym 
górnośląskim regionie), inwestycji w infrastrukturę, działań z zakresu rewitalizacji, ale 
również podejmowanych przedsięwzięć w obszarze kultury, dziedzictwa narodowego, 
aktywizacji społecznej, czy sportu i rekreacji. 

W odróżnieniu od swojego zeszłorocznego poprzednika, znajdą Państwo tu również dane 
finansowe. To niejako odpowiedź na sugestie, jakie spłynęły do nas po publikacji „Raportu o 
stanie miasta Radlin za 2018 r.”. Co prawda dane finansowe, zgodnie z wymogami zawartymi 
w odpowiednich przepisach, publikujemy i prezentujemy przy okazji innych dokumentów, ale 
z całą pewnością stanowią one dobre uzupełnienie informacji zawartych w niniejszym 
„Raporcie...” 

Mam nadzieję, że publikując te dane, w tak zwartej i kompleksowej formie, pełen zakres 
funkcjonowania miasta Radlin i jego instytucji będzie szerzej znany.  Skala podejmowanych 
działań w naszym mieście jest bardzo duża – wielka również spoczywa na nas 
odpowiedzialność. Jednak żadne, nawet najlepiej przygotowane działanie, nie spotka się z 
właściwym odbiorem, jeśli nie będzie odpowiednio zaprezentowane. Ten „Raport...” jest 
dodatkową okazją do tego, aby naszą pracę Państwu zaprezentować.

Burmistrz Radlina 
Barbara Magiera
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1. Ochrona środowiska

1.1. Ochrona powietrza. 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 uchwale tej został zawarty szczegółowy regulamin udzielania i rozliczania 
przyznanych dotacji. Podobnie jak w latach ubiegłych wysokość udzielanych dotacji w 2019 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 2019 roku  udzielono z budżetu miasta 67 dotacji o łącznej wartości 330.048,04 zł. 
Miasto Radlin udziela dotacji dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne już od 
2001 roku, jednak  największe znaczenie miała realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 
realizowanego w latach 2009-2013, przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach. Miasto 
wróciło do dotowania ekologicznych źródeł ciepła z własnych środków od 2015 roku. I tak 
sumarycznie w latach 2009-2019 oraz - wliczając już realizacje z bieżącego roku - zostały 
zrealizowane 832 inwestycje polegające na wymianie kotłów na ekologiczne źródła ciepła, oraz w 
mniejszej skali montażu instalacji solarnych czy pomp ciepła.
Od 2009 roku przeznaczyliśmy na powyższy cel z budżetu miasta 2,754 mln zł.

Miasto Radlin brało udział wspólnie z innymi gminami Subregionu Zachodniego w kampanii 
edukacyjnej „Gmina z dobrą energią”, w ramach której na terenie Radlina zainstalowany został 
czujnik jakości powietrza. W 2019 roku zawarta została umowa z firmą Airly Sp. z o.o. na 
kontynuację obsługi czujnika. W ramach działań edukacyjnych zorganizowaliśmy dla mieszkańców 
rotacyjny punkt konsultacyjny w zakresie możliwości termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych, a w trakcie obchodów Dnia Dziecka powstało "Miasteczko czystej energii".

Od kwietnia 2017 roku na terenie województwa śląskiego obowiązuje uchwała Sejmiku 
Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli tak zwana uchwała 
„antysmogowa”. Realizując obowiązki wynikające z niniejszej uchwały Straż Miejska 
przeprowadziła w 2019 roku 400 kontroli palenisk domowych pod kątem spalania odpadów, w tym 
60 na zgłoszenia. Pobrano wówczas 8 próbek popiołów, ujawniono 10 wykroczeń, nałożono 8 
mandatów karnych oraz zastosowano 2 pouczenia.

W 2019 r. podpisana została umowa z firmą  ENERGOEKSPERT Sp. z o.o. na opracowanie 
kolejnej  "Aktualizacji  założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
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gazowe dla Miasta Radlin". Wykonanie nowego dokumentu jest konieczne ze względu na plany 
inwestycyjne podmiotów energetycznych i zmianę właściciela EC "Marcel".
Ważnym dokumentem, bezpośrednio związanym z opracowywaną „Aktualizacją założeń (...)” jest 
porozumienie o współpracy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców miasta w ciepło z dnia 
25.09.2019 r. podpisane przez przedstawicieli JSW Koks, PGNiG Termika oraz Polskiej Grupy 
Górniczej i Miasta Radlin. Realizując zapisy ww. porozumienia Burmistrz Radlina powołała zespół 
roboczy, którego zadaniem jest koordynacja działań dotyczących zaopatrzenia miasta w ciepło. 
Począwszy od 2019 roku odbywają się cykliczne spotkania zespołu roboczego, w skład którego 
weszli przedstawiciele wszystkich stron porozumienia.

Innym programem realizowanym na terenie miasta jest Program Gospodarki Niskoemisyjnej 
(PGN), który został przyjęty został do realizacji  uchwałą Rady Miejskiej z dnia 22 maja 2018 r. 
Sukcesywnie na terenie Miasta Radlin realizowane są zadania i inwestycje założone w PGN. 
Dokument obejmuje nie tylko działania miasta w zakresie poprawy efektywności energetycznej, ale 
również innych podmiotów działających na terenie Radlina. Aktualnie prowadzimy korespondencję 
dotyczącą przedstawienia zrealizowanych zadań i dalszych planów jednostek oraz innych 
podmiotów w zakresie przedmiotowej efektywności energetycznej, niezbędną do przygotowania 
aktualizacji PGN.
Miasto Radlin zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej stosuje środki poprawy 
efektywności energetycznej. Zadania które zostały zrealizowane w 2019 r. to:
- zakup pojazdu elektrycznego Melex (dla ZGK),
- zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne wraz z wymianą pokrycia dachowego 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Korfantego 79 – ocieplenie dachu,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z podłączeniem do ciepłociągu miejskiego oraz 
instalacji gazu w budynku przy ulicy Korfantego 93,
- modernizacja mieszkań przy ulicy Mielęckiego 7 w Radlinie w tym ocieplenie mieszkań,
- Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła na ogrzewanie gazowe w budynkach przy ul. 
Mikołajczyka 6 oraz Mikołajczyka 9,
- Podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków miejskich przy ul. Pocztowej, Mielęckiego i 
Korfantego 93.

1.2. Rozbudowa sieci gazowej.

Od dłuższego czasu prowadziliśmy rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. na temat 
rozbudowy sieci gazowej na terenie Radlina. Efektem prowadzonych rozmów jest powstanie 
koncepcji gazyfikacji miasta Radlin, przygotowanej przez Polską Spółkę Gazownictwa, składającej 
się z następujących etapów:
a) Rozbudowa sieci gazowej  w ul. Głożyńskiej w kierunku ul. Rymera oraz w ul. Rymera w 
kierunku centrum miasta – etap ten został zrealizowany w 2019 roku.
b) Projektowana  rozbudowa sieci gazowej w ulicach: Rymera (w kierunku Głożyn), Kominka, 
Domeyki, Reymonta, Wrzosowej, Napierskiego, Malinowej, Makuszyńskiego, oraz na Osiedlu 
Domków Jednorodzinnych i osiedlu 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. 
c) Rozbudowa sieci gazowej w ul. Narutowicza, Zapolskiej, Puszkina. Ponadto w planach PSG jest 
wykonanie sieci na części ul. Matejki oraz ul. Przyjaźni.

Początkiem 2019 roku przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców dotyczące 
zainteresowania podłączeniem posesji do sieci gazowej. Wszystkie ankiety zostały przekazane do 
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PSG celem przeprowadzenia ich analizy i podjęcia ewentualnych dalszych kroków, w celu 
rozbudowy sieci gazowej na terenie Radlina.

1.3. Sieć kanalizacji deszczowej

Na terenie miasta znajduje się ok. 26 km sieci kanalizacji deszczowej, zarządzanej przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej. Regularnie prowadziliśmy prace związane z bieżącym utrzymaniem sieci, 
polegające na przeglądach, czyszczeniu, konserwacji i ewentualnych remontach. Celem utrzymania 
prawidłowego działania sieci, na bieżąco czyściliśmy wpusty uliczne zabudowane przy drogach.

1.4. Hałda KWK „Marcel”

W 2019 r. istotnym problemem zgłaszanym przez mieszkaniowców miasta był intensywny, 
okresowy opad pyłu, będący efektem eksploatacji hałdy prowadzonej przez  firmę „Barosz-
Gwimet” Sp. z o. o.  Ze względu na uciążliwość zdarzeń, szczególnie dla osób mieszkających w 
bliskim sąsiedztwie hałdy, interweniowaliśmy w instytucjach, które wydawały Spółce pozwolenia 
na prowadzenie działalności  i posiadają  prawo kontroli ich przestrzegania tj. Starosta 
Wodzisławski, Marszałek Województwa Śląskiego, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska. Z inicjatywy Burmistrza zorganizowano spotkanie z mieszkańcami, w którym wzięli 
udział przedstawiciele  Spółki „Barosz-Gwimet” oraz wymienionych organów. Efektem spotkania  
było zamontowanie przez PGG S.A. miernika jakości powietrza,  którego pomiary wyświetlane są 
na budynku MOSiRu. Oprócz tego PGG S.A. zobowiązało się do zakupu i instalacji czujników 
jakości powietrza dla placówek edukacyjnych w mieście. 
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  podjął decyzję o wykorzystaniu mobilnych 
stacji pomiarowych dla zbadania zanieczyszczenia powietrza wynikającego z eksploatacji hałdy. 
Wyniki badań mają być znane w połowie roku 2020.

1.5. Zarządzanie zasobami wodnymi miasta

W celu prawidłowego funkcjonowania cieków i rowów zlokalizowanych na terenie miasta, na 
bieżąco prowadziliśmy roboty wiązane m. in. z czyszczeniem i odmulaniem koryt, koszeniem skarp 
oraz inne roboty konserwacyjne.
Rozpoczęliśmy działania prowadzone wspólnie ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń, związane z 
odbudową koryta „cieku Radlińskiego”1 polegające na zbieraniu zgód właścicieli nieruchomości na 
wejście w teren działek, na których zlokalizowany jest ciek (UM Radlin przekaże zgody do SRK 
celem dopełnienia wszelkich formalności).
Zgodnie z przepisami Prawa wodnego do zadań miasta należy przygotowanie i posiadanie 
odpowiednich dokumentów wymaganych prawem wodnym w celu prawidłowego gospodarowania 
wodami opadowymi. Posiadamy 13 takich pozwoleń, które systematyczne weryfikowaliśmy w 
zakresie utrzymania urządzeń wodnych (kanalizacja deszczowa oraz cieki i rowy na terenie miasta). 
Ponadto co kwartał składaliśmy oświadczenia Burmistrza Radlina, w celu ustalenia wysokości 
opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte 
systemy kanalizacji deszczowej oraz za pobór wód powierzchniowych.

1 Ciek zlokalizowany w południowo-zachodniej części miasta (umowna dzielnica „Głożyny) oraz północnej części 
miasta Wodzisław Śl. 

7 / 58



RAPORT O STANIE MIASTA RADLIN ZA ROK 2019

W 2019 roku zlecono aktualizację dwóch opracowań technicznych (operatów), dotyczących ul. 
Matejki i bocznego odcinka ul. Rybnickiej, w celu ponownego uzyskania pozwoleń 
wodnoprawnych.

1.6. 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. i jest nadal 
modyfikowany przez wprowadzane zmiany w przepisach prawa. 
W  roku 2019 usługę odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Radlina kontynuowała firma 
Naprzód Sp. z o.o. z Rydułtów, na podstawie umowy obejmującej okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 
grudnia 2019 r., zawartej w dniu 14 grudnia 2017 r. 

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 z Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Właściciele wskazanych powyżej nieruchomości złożyli do Urzędu Miasta w Radlinie deklaracje o 
wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  na  podstawie  których  ustalono 
wysokość  należnej  opłaty  za  świadczone  usługi  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów 
komunalnych z nieruchomości.
W roku 2019 obowiązywały następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1. Od mieszkańca na miesiąc:
- 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.
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 (bloki i kamienice, w 
tym tzw. „familoki”) na terenie miasta 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,
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- brązowy – odpady biodegradowalne,
Wyjątek stanowi żużel i popiół, bowiem ta frakcja gromadzona była w pojemnikach zarówno w 
zabudowie jednorodzinnej jak i wielolokalowej.
W  ramach  systemu  gospodarowania  odpadami  w  mieście  utworzyliśmy  Punkt  Selektywnego 
Zbierania  Odpadów  Komunalnych  (PSZOK),  który  w  roku  2019  świadczył  usługi  2  razy  w 
tygodniu:
- środy: w godz. od 12.00 – 18.00,
- soboty: w godz. od 9.00 – 17.00,
a  do  którego  mieszkańcy  mogli  we  własnym  zakresie,  bez  dodatkowych  opłat  i  ograniczeń 
dostarczać wysegregowane frakcje odpadów.

W roku 2019 w PSZOK zebraliśmy 1686  ton odpadów komunalnych, natomiast z terenu 
całego miasta, w związku z realizacją zawartej umowy,  firma Naprzód Sp. z o.o. odebrała 5879 ton 
odpadów komunalnych.
W roku 2019, w związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2019 r. obowiązującej umów, mając 
na uwadze zmiany przepisów prawa wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach  (głównie  obowiązek  rozliczania  z  firmą  „za  tonę”  uzyskanych  odpadów),  byliśmy 
zobowiązani przeprowadzić nowy przetarg na odbieranie i  zagospodarowanie odpadów z terenu 
miasta.  W wyniku przetargu została  zawarta  umowa na kolejne  2  lata,  obejmująca  okres  od  1 
stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Maksymalna kwota umowy wynosi 9 604 851,70 zł brutto.
W związku ze stale rosnącymi kosztami systemu oraz zmianami prawnymi,  w 2019 r. podjęto 
również  kluczowe  uchwały  wprowadzające  nowe  stawki  opłat  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi odrębnie z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości wykorzystywanych  na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości stanowiących Rodzinne Ogrody Działkowe.
Niestety stawka dotycząca właścicieli nieruchomości zamieszkałych została podwyższona do kwoty 
26,00 zł za osobę na miesiąc. Na ten znaczny wzrost składa się wiele czynników, a wśród nich 
można wymienić:
- wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska2,
- wzrost płacy minimalnej i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
- brak konkurencji na rynku usług,
- ogólny wzrost cen,
- rosnące wymogi w zakresie składowania i magazynowania odpadów,
-  rosnące  problemy  związane  z  recyklingiem  (malejąca  opłacalność  przetwarzania  surowców 
wtórnych).
Należy  także  zauważyć,  że  na  terenie  miasta  w  ramach  stawki  za  gospodarowanie  odpadami 
świadczony jest dość szeroki zakres usługi:
- brak ograniczeń ilościowych przyjmowanych odpadów,
- brak płatności za worki do segregacji, z wyjątkiem frakcji „bio”,
przy stale rosnącej ilości odpadów.

Niestety jednym z większych problemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi jest 
słaba segregacja odpadów „u źródła” w zabudowie wielorodzinnej. Działania ze strony miasta, a 
także  Spółdzielni  Mieszkaniowych  zmierzały  do  poprawi  estetyki  i  funkcjonalności  punktów 
odbioru odpadów, co powinno przyczynić się do należytego podejścia mieszkańców do segregacji. 

2 Jest to opłata, którą ponosi firma odbierająca odpady i płaci do Urzędu Marszałkowskiego za tzw. „korzystanie ze 
środowiska”, polegające na umieszczeniu odpadów o kodzie 19 12 12 (czyli pozostałości z obróbki/sortowania 
odpadów, stanowiących frakcję trafiającą na składowisko odpadów) na składowisku. Jednostkowa stawka opłaty w 
zł/Mg ww. odpadów wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za 
korzystanie ze środowiska i wynosi w roku 2020: 270,00 zł/Mg odpadów, podczas gdy w roku 2018 wynosiła 
140,00 zł a w 2019 roku 170,00 zł.

9 / 58



RAPORT O STANIE MIASTA RADLIN ZA ROK 2019

1.7. 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 podjęliśmy w 2019 r. 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 
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 2019 r. oraz od 1 października do 
31 grudnia 2019 r. W ramach tego działania wydaliśmy 1715 szt. puszek z karmą mokrą i 135 
paczek karmy suchej,
3) zajmowaliśmy się odławianiem bezdomnych zwierząt,
4) zapewniliśmy całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt, którą zapewnił gabinet weterynaryjny w Wodzisławiu Śląskim.
W ramach powyższych działań w 2019 roku zapewniliśmy opiekę 137 bezdomnym zwierzętom, w 
tym: 46 psom, 91 kotom oraz 6 zwierzętom dzikim ( 1 gołąb, 1 zając, 2 jeże, 1 pustułka, 1 sarna).

1.8. Pielęgnacja 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 138 zgłoszeń mieszkańców dotyczących zamiaru usunięcia 
drzew,  do  których  w  ramach  ustawy  wydaliśmy  5  sprzeciwów,  jedno  zaświadczenie  o  braku 
sprzeciwu, jedną odmowę wszczęcia postępowania. 
2. Przedsiębiorcy z terenu miasta złożyli 16 wniosków o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew do 
których wydaliśmy 13 decyzji, w tym:
- 11 decyzji zezwalających na wycinkę drzew,
- 2 decyzje o odmowie wycięcia drzew,
- 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia,
- 1 wniosek zakończył się odmową wszczęcia postępowania.

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 jedną taką  kontrolę. 
Złożyliśmy 6 wniosków do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim na wycinkę drzew. 
Wydaliśmy  4  zgody  na  wycinkę  drzew  na  terenach  miejskich,  3  wnioski  zostały  złożone  do 
Starostwa przez:
- Ogródki Działkowe HORTENSJA – 2 wnioski,
- dzierżawcę terenów miejskich – 1 wniosek.
Pielęgnacji i cięciom korekcyjnym poddano wiele drzew i krzewów w zależności od potrzeb, m.in. 
lipa przy ul. Narutowicza, kasztanowce przy ul. Kwiatowej, lipa przy ul. Domeyki, brzozy przy ul. 
Rydułtowskiej.
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Przeprowadziliśmy zgodnie z wydanymi decyzjami wycinkę 44 drzew na terenach miejskich.
Dokonaliśmy również nasadzeń w ilości 175 szt. drzew i 704 szt. krzewów.

Oprócz wyżej wymienionych działań w zakresie ekologii i ochrony środowiska, po raz kolejny 
udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych, które w swych działaniach skupiły się na 
zadaniach związanych z ekologią i ochroną zwierząt. Zakres wsparcia w tym zakresie w 2019 roku 
przedstawiał się następująco: 

Lp. Nazwa organizacji
Nazwa zadania

Całkowita war-
tość zadania

Kwota dota-
cji

Kwota wy-
datkowana i 
rozliczona

1 Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z 
Siedzibą w Radlinie
KME3 działać chce!

17 430,00 zł 11 800,00 zł 11 800,00 zł

2 Forum Firm z Siedzibą w Radlinie
Rodzinny Festyn Ekologiczny

4 010,00 zł 3 100,00 zł 3 100,00 zł

RAZEM 21 440,00 zł 14 900,00 zł 14 900,00 z

2. Polityka oświatowa 

Baza lokalowa

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

3 KME – Klub Młodego Ekologa
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• Przedszkole Publiczne nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie
• Przedszkole Publiczne nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie
• Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie 
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie
• Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie
• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie
• Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie

Stan na 30.09.2019 r. Oddziały Liczba 
dzieci

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka 7 175
Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi 6 119
Przedszkole Publiczne nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli 17 289
Oddział przedszkolny Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 1 23
Razem: 31 606

Stan na 30.09.2019 r. Liczba 
oddziałów

Liczba 
dzieci

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza 10 207
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej 34 632
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej 19 379
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka 16 302
Razem: 79 1520

Remonty

W 2019 roku we wszystkich radlińskich przedszkolach zostały zakupione i zamontowane systemy 
monitorowania obecności ATMS KIDS.  Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł blisko 19 000 zł. 

W Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 wyremontowano część kanalizacji sanitarnej, na kwotę 27 
000 zł oraz za 7 000 zł zmodernizowano sieć przeciwpożarową. 
W Szkole Podstawowej nr 3 zostały odnowione pomieszczenia oraz wykonane prace 
murarsko-tynkarskie z montażem ściany działowej w kwocie ponad 8 800 zł. 
Dodatkowo we wszystkich placówkach przeprowadzono drobne remonty i konserwacje.
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Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu 
przyznawania stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom 
szkół, przyznaliśmy stypendia dla uczniów radlińskich szkół. 
Zgodnie z § 3 ww. Regulaminu do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie klas VIII, 
którzy spełniają następujące kryteria:
-  osiągnęli  szczególnie  wysokie  wyniki  w  nauce,  tj.  uzyskali  średnią  ocen  minimum  5,2  z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

-  otrzymali  wzorową  ocenę  z  zachowania,  nie  mają  nieusprawiedliwionych  nieobecności  na 
zajęciach edukacyjnych.

W roku 2019 przyznano łącznie 59 stypendiów: 
Za wyniki 
w I semestrze

Za wyniki 
w II semestrze

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza 4 1
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. KEN 24 9
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej 9 2
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka 6 4

Razem: 59 43 16

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 2019 uroczystość została zorganizowana w Sportowej Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie. Wyróżniono 159 uczniów oraz 34 nauczycieli 
radlińskich placówek oświatowych.

Projekty edukacyjne i innowacje realizowane w placówkach 
oświatowych 

W 2019 r. placówki oświatowe zrealizowały 77 innowacji pedagogicznych związanych m.in. z 
nauką języków, grą w szachy, nauką matematyki, zajęciami artystycznymi, promowaniem 
czytelnictwa np.: „Bilingwalny Bajtel” „Młody szachista”, „Myślę logicznie-liczę praktycznie”, 
„Uczymy dzieci programować” , „Kodowanie na ekranie”, „Ale heca-prace z pieca”, "Zaczytana 
Gromadka Misia Uszatka", „Działaj z Javi” oraz szereg programów autorskich oraz projektów 
edukacyjnych. 
Wiele projektów związanych było z promowaniem ekologii, np. „Wszystkie dzieci zbierają 
elektrośmieci”,  „KME działać chce”, „Skąd się biorą produkty ekologiczne” lub z propagowaniem 
zdrowego stylu życia np. ogólnopolskie projekty edukacyjne „Zdrowo jem więcej wiem” i 
„Śniadanie daje moc” których celem jest wyrobienie zdrowych nawyków żywieniowych, „Klub 
zdrowego przedszkolaka”, czy „Innowacja sportowo-zdrowotna”.
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Zdrowie

• Biała Niedziela
W dniu 7 kwietnia 2019 r. zorganizowaliśmy badania profilaktyczne dla mieszkańców 
Radlina w ramach „Białej Niedzieli”. Z badań skorzystało 205 mieszkańców Radlina.

• Mammografia
W dniach 8-10 maja 2019 r. oraz 1-3 października 2019 r. przeprowadziliśmy kolejne 
bezpłatne badania mammograficzne dla mieszkanek Radlina.  Centrum Onkologii  - Instytut 
Marii Skłodowskiej-Curie z Gliwic wykonał badania dla 126 kobiet.

• Program zdrowotny
W 2019  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.

• Pomoc w zakupie sprzętu przez szpitale
Przekazaliśmy Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dra Alojzego Pawelca w 
Wodzisławiu Śląskim dotację na na zakup sprzętu medycznego – infusomatu służącego do 
podawania leków cytostatycznych.

• Profilaktyka 
W 2019 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”, „ Archipelag Skarbów”, 
„Falochron”, „Bezpieczna Szkoła”. Szkoły uczestniczyły także w takich kampaniach jak:: 
„Spójrz inaczej”, „Bieg po zdrowie”, „Program profilaktyczny Epsilon”, „Trzymaj formę”.

• Funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Na terenie Radlina działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(MKRPA) 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. 

Dane statystyczne dotyczące działalności MKRPA

Liczba posiedzeń MKRPA 21

Liczba osób zaproszonych na Komisje 148

Wnioski skierowane do Komisji w 2019 r. 35

Ilość badań biegłych sądowych ds. uzależnień 20

Ilość kontroli w punktach sprzedaży alkoholu 3

Ilość wniosków skierowanych do Sądu 17

Oprócz wyżej wymienionych działań w zakresie ochrony zdrowia, po raz kolejny udzielono dotacji 
dla organizacji pozarządowych,które w swych działaniach skupiły się na zadaniach związanych z tą 
tematyką. Zakres wsparcia w tym zakresie w 2019 roku przedstawiał się następująco: 
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L
p.

Nazwa organizacji
Nazwa zadania

Całkowita wartość 
zadania

Kwota dotacji Kwota wy-
datkowana 
i rozliczona

1 Stowarzyszenie Kobiet Aktyw-
nych W Radlinie - zdrowo się żyje

7 700,00 zł 6 905,00 zł 6 905,00 zł

RAZEM 7 700,00 zł 6 905,00 zł 6 905,00 zł

3. Polityka społeczna

3.1. Pomoc społeczna

Do zadań pomocy społecznej należy przede wszystkim umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Instrumentami do osiągnięcia tego celu jest 
przyznawanie i wypłacanie świadczeń, prowadzenie pracy socjalnej, udzielanie usług oraz 
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:

a) minimalizacja zjawiska ubóstwa na terenie Radlina;
b) aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych;
c) wzmocnienie rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prawidłowego wypełniania 

funkcji społecznych;
d) wsparcie osób niepełnosprawnych;
e) 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 2019-2021;
 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 2019;
 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;
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ŚWIADCZENIA RODZINNE
4 134 528 zł

Świadczenia
opiekuńcze

Zasiłek rodzinny
wraz z dodatkami

767 uprawnionych

Jednorazowa
Zapomoga z tytułu

urodzenia się dziecka

97 uprawnionych

Świadczenie 
rodzicielskie

89 uprawnionych

Świadczenie 
pielęgnacyjne

76 uprawnionych

Specjalny zasiłek
opiekuńczy

2 uprawnionych

Zasiłek 
pielęgnacyjny

483 uprawnionych

Zasiłek 
dla opiekuna

1 uprawniony
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 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

W 2019 roku objęliśmy pomocą społeczną realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej 636 
osób.
Udzielono pomocy 102 rodzinom z dziećmi, 34 rodzinom niepełnym oraz 29 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. 4 asystentów rodziny 
współpracowało z 58 rodzinami.
Pokryliśmy koszty pobytu 36 dzieci w pieczy zastępczej na łączną kwotę 256 138 zł.

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. Udzielano pomocy w formie dodatków mieszkaniowych (135 rodzin), pomocy w formie 
dodatku energetycznego (62 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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Programy rządowe realizowane przez OPS w Radlinie 

Program Rodzina 500 Plus:

Program „Za Życiem”:
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Dodatki mieszkaniowe i energetyczne:

Pomoc materialna dla radlińskich uczniów:
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Wsparcie dla rodzin wielodzietnych4:

4 Prezentowana w tym miejsc „Karta Rodziny 3 +” jest programem miejskim, realizowanym w oparciu o system 
zniżek dla rodzin wielodzietnych z terenu miasta. Z kolei  Karta Dużej Rodziny to program ogólnopolski, 
skierowany dla rodzin z terenu całego kraju. Dane przedstawione dotyczą udziału rodzin wielodzietnych z Radlina 
w obu tych programach. 
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3.2.  Program aktywnej integracji 

Realizujemy projekt „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, 
aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
Projekt zakłada realizację działań od 1 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2020 r. 
Działania projektowe ukierunkowane są na aktywizację społeczno - zawodową 36 osób oraz całej 
społeczności lokalnej obszaru rewitalizacji oraz terenów zdegradowanych w Radlinie. Całkowita 
wartość projektu wynosi 413 740 zł.
Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i zawodowym umożliwiającej im prawidłowe 
funkcjonowanie w środowisku oraz ułatwiającej dostęp do rynku pracy bez względu na różnice płci 
w Radlinie. Cel jest realizowany poprzez kompleksowe działania, których zastosowanie powinno 
prowadzić do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno - zawodowej osób i 
grup doświadczających wykluczenia społecznego i ubóstwa.
Celami  szczegółowymi są:
- podniesienie samooceny i zwiększenie motywacji społecznej i zawodowej,
- zwiększenie umiejętności społecznych i pełnienia ról społecznych.
Potrzeba realizacji projektu, wynika ze zdiagnozowanych problemów społecznych, występujących 
ze szczególnym nasileniem na obszarze rewitalizacji. Do problemów tych zaliczyć należy 
zwłaszcza: ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc w 
rodzinie.
Grupą docelową projektu jest społeczność lokalna rewitalizowanego osiedla Emma oraz osoby 
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne, niepełnosprawne, 
starsze, młodzież oraz ich otoczenie w zakresie niezbędnym do wsparcia tych osób. Przewiduje się 
objęcie wsparciem 36 osób:

• 10 osób niepełnosprawnych – Program Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych
   obszarów zdegradowanych miasta Radlin (kategorialny)
• 6 osób starszych w wieku powyżej 60 lat – Program Aktywności Lokalnej dla osób    

        starszych z obszaru rewitalizacji i obszarów zdegradowanych (kategorialny)
• 10 osób w wieku 14-18 lat – Program Aktywności Lokalnej dla młodzieży z obszarów    

        zdegradowanych miasta Radlin (kategorialny)
• 10 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – Program Aktywności    

        Lokalnej na obszarze rewitalizacji w dzielnicy Marcel (terytorialny)
Główne działania projektowe adresowane do uczestników w roku 2019 to praca z animatorem 
lokalnym na rzecz społeczności lokalnej, w trakcie której odbywały się różnego rodzaju warsztaty, 
wycieczki i spotkania edukacyjne.

3.3. Działania na niwie kultury 

Działalność na niwie kultury realizowana jest przede wszystkim w oparciu o działalność Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Radlinie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie

Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie
Miejski Ośrodek Kultury w swojej działalności realizuje misję, której założeniem jest 
przygotowanie mieszkańców naszego miasta do czynnego i biernego uczestnictwa w kulturze. 
Praca ta przebiega zasadniczo w trzech płaszczyznach: 
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1. Budzenie poczucia piękna i rozwijanie talentów w uczestnikach zajęć stałych,

Zajęcia stałe prowadzone są w grupach plastycznych, muzycznych, teatralnych i
fotograficznej. Uczymy zarówno dzieci jak i dorosłych. W 2019 roku zajęcia plastyczne 
prowadzone były w dwóch grupach dziecięcych „Pasja”, jednej młodzieżowej i jednej dla 
dorosłych. Poza tym działała grupa dziecięca „Plamki”, grafika dla młodzieży i dorosłych, witraż 
dla młodzieży i dorosłych, klub fotograficzny oraz modelarnia lotnicza. Twórczość plastyków 
prezentowana jest na licznych wystawach zarówno w MOK jaki w Urzędzie Miasta, w Szkole 
Branżowej a także poza miastem. W ubiegłym roku wystawy oglądali bywalcy Galerii „Pod 
Fikusem” i „Nostalgia” w Wodzisławiu Śl., Trattori „Nasze Klimaty” w Marklowicach, Starego 
Opactwa w Rudach czy Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku - Niewiadomiu. 
MOK Radlin jest także organizatorem ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Magiczne 
Okienko” i festiwalu fotograficznego „Balans Foto Festiwal”, który gości najlepszych w Polsce 
fotografików z prezentacjami, wystawami i warsztatami.
Ubiegłoroczne warsztaty z cyklu Body Art miały profil industrialny i zostały przeprowadzone
na terenie zabytkowej kopalni „Ignacy”. Uczestnicy zajęć pracowni modelarskiej
zaprezentowali swoje umiejętności konstruktorskie i pilotażowe na festynach miejskich.

Zespoły muzyczne MOK to: 
- „Przytup” - 7 tanecznych grup wiekowych i grupa wokalistów,
- Deja Vu – zespół tańca towarzyskiego, 
- zespół wokalny RETRO, 
- zespół rockowy „Tata Sławek”,
- Chór Kameralny „Son Arte”, 
- Chór mieszany im. J. Słowackiego, 
- Chór męski „Echo” 
- zespół Mażoretek „Fenix” 
- Górnicza Orkiestra Dęta „Marcel”. 

Ponadto funkcjonuje grupa uczących się grać na pianinie.

Ubiegły rok był debiutem zespołu mażoretek „Fenix”, który – co prawda - powstał na jesieni
2018 r. ale dopiero w ubiegłym roku społeczność Radlina miała możność zobaczenia go w pełnej 
krasie.
Mażoretki pokazały się po raz pierwszy w czasie uroczystości patriotycznej w dniu 3 maja i od
tego czasu uczestniczyły praktycznie we wszystkich miejskich imprezach takich jak festyny
czy radlińskie Dożynki. Mażoretki odnotowały wiele spektakularnych sukcesów na arenie
ogólnopolskiej i międzynarodowej. Z Mistrzostw Polski przywiozły 13 medali w tym 2 złote, zaś z 
Mistrzostw Europy w Zagrzebiu przyjechały z medalem brązowym. 
Tancerze „Przytupu” wraz z wokalistami i zespołem „Retro” swoje umiejętności pokazali m.in. na 
kolędowaniu w biertułtowskim kościele, na festynie „Powitanie lata”, podczas koncertu wiosennego 
„Na ludowa nutę” i jesiennego „Sentymentalnie, nastrojowo, kameralnie” i wreszcie przygotowując 
spektakl świąteczny dla szkół i przedszkoli „Niania nie z tej Ziemi”. Nasze zespoły rozsławiają 
miasto również za granicą. Oprócz wspomnianych już wyjazdów Mażoretek młodzież z „Przytupu” 
koncertowała we Włoszech a grupa dorosłych zaprezentowała m. in. tańce ludowe we Francji, gdzie 
byliśmy gośćmi obchodów święta narodowego 14 lipca. Kontynuowaliśmy również wspólne 
muzykowanie z młodzieżą z Rohatyna. Tym razem grupę ukraińskich gości podejmowaliśmy w 
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Radlinie organizując wspólne warsztaty i koncert przy tężni. 
Zespół Deja Vu przygotował premierę „Nic do stracenia” i jak zwykle zatańczył charytatywnie 
podczas imprezy „Jak oni tańczą”. Nasze chóry z powodzeniem występowały na wielu imprezach i 
uczestniczyły w przeglądach przywożąc zdobyte tam laury. Chór „Sono Arte” zdobył Grand Prix 
XXV Międzynarodowych Wodzisławskich Spotkań Kolędowych i I nagrodę oraz tytuł laureata 28 
Tyskich Wieczorów Kolędowych. Z tej samej imprezy Chór „Echo” przywiózł tytuł laureata oraz II 
nagrodę. Chór im. J. Słowackiego zorganizował koncert pamięci Jerzego Michalskiego połączony z
odsłonięciem tablicy pamiątkowej w holu sali widowiskowej. Górnicza Orkiestra Dęta
„Marcel” jest obecna na wszystkich ważniejszych imprezach w mieście. Tradycyjnie rozpoczynała 
festyny na powitanie i pożegnanie lata, towarzyszyła korowodowi dożynkowemu koncertując 
również przed dożynkową publicznością. Mogliśmy słuchać jej przy tężni i przy fontannie oraz 
podczas Koncertu Wiosennego. Swoim programem z udziałem solistów przyozdobiła rozdanie 
nagród „Quality” i Międzynarodowy Turniej Chórów im. Mariana Łunarzewskiego. 
Przy udziale orkiestry„Marcel” rokrocznie odbywa się tradycyjne topienie Marzanny. Górnicza 
orkiestra uczestniczy w uroczystościach z okazji świąt państwowych i religijnych. 
We wrześniu 2019 r. wznowiono działalność Młodzieżowego Teatru „Zwierciadło”. Radlińskie 
Studio Teatralne przygotowało dwie premiery: „Podejrzana osoba” Stanisława Dobrzańskiego i 
„Furie” Marcina Szczygielskiego. Miejski Ośrodek Kultury w 2019 r. zorganizował również dwie 
imprezy promujące pszczelarstwo i ekologiczny tryb życia -  Eko Bazar  i piątą już edycję Jarmarku 
Pszczelego. Pszczoły również były tematem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Magiczne 
Okienko”. Dzieci i młodzież z całej Polski podjęły hasło „Jak tu nie kochać pszczół”.

2. Koordynacja i pomoc w organizacji imprez kulturalnych przez inne podmioty w mieście

Ważnym elementem kulturotwórczej działalności MOK w Radlinie jest współpraca z placówkami 
oświatowymi z terenu miasta. Tradycyjnie uczniowie SP 4 przygotowali spektakl z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. SP 3 zorganizowała koncert charytatywny „Pomagamy oddychać Tymkowi”, 
uczniowie SP 2 przygotowali koncert profilaktyczny. Pomogliśmy – jak co roku – szkołom i 
przedszkolom w uroczystościach zakończenia roku szkolnego. Wraz z Parafią Wniebowzięcia 
NMP, Stowarzyszeniem „Tęcza” SP 1 i OSP w Biertułtowach zorganizowaliśmy festyn z okazji 
Dnia Dziecka. Wspomagaliśmy w kulturalnych przedsięwzięciach podejmowanych przez radlińskie 
organizacje pozarządowe m.in. Fundacja Eduarte, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, 
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Tęcza”, Stowarzyszenie „Radlińska Przystań”, Koło 
Gospodyń czy Radlińskie Towarzystwo Kulturalne. MOK Radlin ściśle współpracuje również z 
Miejską Biblioteką Publiczną w Radlinie (organizując spotkania z autorami książek zarówno dla 
dzieci i młodzieży jak i dla dorosłych) oraz z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Radlinie (m.in. przy 
organizacji Międzynarodowego Przeglądu Widowisk Bożonarodzeniowych „Radlińskie Betlejki”).

3. Popularyzacja twórczości kulturalnej spoza miasta.

W ubiegłym roku na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury gościliśmy Orkiestrę Królewską z
Odessy, solistów i tancerzy operetki lwowskiej. Występowali również: Teresa Werner, Krzysztof 
Antkowiak, Romain Lateltin, Alexander Martinez, zespół Frele, Gosia Andrzejewicz, Andre i 
Łukasz Zagrobelny. W spektaklach teatralnych mogliśmy oklaskiwać Jana Nowickiego, Grażynę 
Bułkę z Teatru Korez i Joannę Gorzałę. Na scenie MOK wystąpił Kabaret Młodych Panów i zespół 
Teatru Kultureska. W ramach projektu „Teatr Polska” goscilismy zespół teatru tańca ze spektaklem 
„We…selle” W ramach kolejnej już edycji festiwalu „Radlińskie Oblicza Bluesa” wystąpili: Doktor 
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Blues, Tortilla, Kulisz Trio i Georg Dyer Band. Po raz pierwszy zorganizowano  koncert 
fortepianowy w wykonaniu Przemysława Winnickiego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Radlinie 

Miejska Biblioteka Publiczna w Radlinie w roku 2019 prowadziła działalność statutową polegającą 
na gromadzeniu, opracowywaniu oraz udostępnianiu zbiorów bibliotecznych. Księgozbiór 
uzupełniany był na bieżąco poprzez zakup nowości wydawniczych 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 
otrzymała również dary książkowe od czytelników. W minionym roku odnotowano wzrost 
czytelnictwa, przybyło czytelników, a co za tym idzie wzrosła liczba odwiedzin w bibliotece oraz 
liczba wypożyczonych książek. Placówka brała udział w kolejnej edycji programu Instytutu Książki 
„Mała Książka – Wielki Człowiek” skierowanym do przedszkolaków (dzieci urodzonych w latach 
2013-2016). Biblioteka rozdała w ramach tego programu 102 wyprawki czytelnicze. 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 Emilia 
Krakowska, Szymon Hołownia, Alojzy Lysko, Halina Socha, Mateusz Sobeczko, Joanna Jagiełło. 
Dzieci brały udział w Nocy z Andersenem, w spektaklach teatralnych, Urodzinach Kubusia 
Puchatka, Dniu Czekolady, w warsztatach plastycznych itp. Biblioteka wzięła udział w akcji Kinder 
Mleczna Kanapka „Przerwa na wspólne czytanie” i otrzymała 2 pufy do kącika czytelniczego oraz 
książki dla dzieci o wartości 5000 zł. Placówka włączyła się do zbiórki książek na oddziały 
onkologiczne organizowanej przez Fundację Rak’n’Roll Wygraj Życie oraz zbierała książeczki, 
materiały plastyczne dla dzieci w ramach akcji „Pokoloruj z nami świat chorego dziecka” 
organizowanej przez Fundację „Oko w Oko z Rakiem”. Zorganizowano wystawy fotografii, 
malarstwa i rękodzieła. Wszystkie przedsięwzięcia realizowaliśmy w naszych placówkach przy ul. 
Orkana i przy ul. Reymonta oraz w Miejskim Ośrodku Kultury.
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Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Oprócz działalności  miejskich instytucji kulturalnych, w Radlinie zadania w zakresie 
upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane są 
również w oparciu o współpracę z organizacjami pozarządowymi, oraz dotowaniem z miejskich 
środków zadań w tym zakresie. 
Wsparcie konkretnych projektów sportowych prezentował się w 2019 r. prezentowało się 
następująco:

L
p.

Nazwa organizacji
Nazwa zadania

Całkowita 
wartość zada-
nia

Kwota dotacji Kwota wydatko-
wana i rozliczona

1 Radlińskie Towarzystwo Kul-
turalne z Siedzibą w Radlinie
Prowadzenie Izby Regionalnej 
miasta Radlin

26 958,00 zł 20 238,00 zł 19 974,56 zł

2 Stowarzyszenie Kobiet Aktyw-
nych
Seniorem być - aktywnie żyć!

11 220,00 zł 8 800,00 zł 8 800,00 zł

3 Fundacja Eduarte
Radlińska moc sztuki

26 093,60 zł 22 662,05 zł 22 662,05 zł

4 Radlińskie Towarzystwo Kul-
turalne z Siedzibą w Radlinie
Radlińskie Dni Kultury

17 520,00 zł 15 000,00 zł 14 909,48 zł

5 Stowarzyszenie Śpiewacze 
Chór Mieszany "im. Juliusza 
Słowackiego" z siedzibą w Ra-
dlinie
Ocalić od zapomnienia - wspo-
mnienie Jerzego Michalskiego

6 473,90 zł 5 113,90 zł 5 113,90 zł

6 Stowarzyszenie Kobiet Aktyw-
nych
Podwieczorek z mikrofonem. 
Festiwal Organizacji Pozarzą-
dowych

5 660,00 zł 4 800,00 zł 4 800,00 zł

7 Stowarzyszenie Kobiet Aktyw-
nych
Pakujemy plecaki i w góry

7 150,00 zł 6 120,00 zł 6 120,00 zł

8 Stowarzyszenie "Radlińska 
Przystań"
Równe szanse

8 410,00 zł 5 610,00 zł 5 610,00 zł

9 Stowarzyszenie Młody Radlin
Spotkajmy się! 

5 510,00 zł 4 660,00 zł 4 660,00 zł

RAZEM 93 003,95 zł 93 003,95 zł 92 649,99 zł
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3.4 Kultura fizyczna i sport

Oferta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bazą działalności na niwie kultury fizycznej i sportu w Radlinie jest działalność Miejskiego 
Ośrodka Spotu i Rekreacji . MOSiR w Radlinie zarządza zarówno swoją siedzibą, w której znajdują 
się dwa baseny (duży i rekreacyjny), hala sportowa, sala szermiercza, oraz mniejsze pomieszczenia 
przeznaczone na zajęcia fitness, jak również innymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi na terenie 
miasta, m.in. Obiektem Gimnastycznym im. L.Blanika, dawnym boiskiem lekkoatletycznym przy 
ul. Rydułtowskiej, boiskiem przy ul. Mariackiej (wykorzystywanym głównie przez KS Górnik 
Radlin), boiskiem treningowym, kompleksem sportowym „Orlik”, oraz skate-parkiem. 

Z  usług Ośrodka – zarówno w formie zajęć  organizowanych przez MOSiR, jak i możliwości 
wynajęcia sal czy kupna biletu - skorzystały tysiące mieszkańców z regionu. Szczegółowe dane 
liczbowe prezentuje niniejsza tabela:

Statystyki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie za 2019 rok

Typ zajęć Liczba uczestników

Tenis stołowy 890

Aquaaerobik + fitness 16300

Nauka pływania 4500

Basen duży 44020

Basen rekreacyjny 7591

Sauna 10369

Wśród zajęć organizowanych przez Ośrodek warto wyróżnić kilka: 

• Kursy nauki pływania dla dzieci  - kursy obejmujące 10 lekcji po 45 minut. Zajęcia 
prowadzone były przez doświadczonego instruktora w grupach o różnym stopniu 
zaawansowania.

• Zajęcia aquaarobiku które obywały się na Małym Basenie w godzinach rannych oraz 
wieczornych. 

• Zajęcia rehabilitacyjne w wodzie  „Aquaarobik 40 +” –  formy ćwiczeń przeznaczone w 
szczególności dla osób po operacjach, otyłych, starszych, cierpiących na artretyzm, 
osteoporozę, mających problemy z układem kostno-stawowym. 

• Fitness dance - nowa oferta  zajęć tanecznych: taniec wywodzący się z Jamajki, bazujący na 
izolowanych i płynnych ruchach całego ciała 

• Zajęcia z tenisa stołowego - w zajęciach może brać udział każdy. Dzieci oraz osoby mniej 

doświadczone w tej dziedzinie sportu mogą zasięgać rady od bardziej doświadczonych 
zawodników. 

Z kolei na kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Orlik” zorganizowano następujące wydarzenia 
sportowe:

• Rodzinne Turnieje Tenisa Ziemnego, 

25 / 58



RAPORT O STANIE MIASTA RADLIN ZA ROK 2019

• Amatorskie Turnieje Piłki Nożnej, 
• Amatorskie Turnieje Koszykówki, 
• Zawody dla dzieci i młodzieży, 
• Wakacyjne Turnieje Piłki Nożnej, 
• Wakacyjne Turnieje koszykówki, 
• Wakacyjne Turnieje Tenisa Ziemnego 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie uczestniczył również w organizacji wielu wydarzeń 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym, o różnym stopniu zasięgu – od miejskich, przez regionalne, 
po ogólnopolskie i międzynarodowe. Wśród nich warto wymienić m. in.:

• Halowy Piłkarski Turniej Kibiców im. R. Thiema „REMI CUP 2020” – jedyna tego typu
 impreza w Polsce, organizowana na przestrzeni tak długiego czasu. W imprezie biorą udział 
również goście zagraniczni (m.in. z Moskwy, Bratysławy, czy Madrytu). 

• 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.

• 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  – organizowane 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 MOSiR organizował 
imprezę sportowo - rekreacyjną dla przedszkolaków z Radlina. W  imprezie udział wzięło 
ok. 200 przedszkolaków z terenu całego miasta.

Działalność MOSIR w Radlinie to również ścisła współpraca z wieloma organizacjami 
pozarządowymi z terenu miasta i spoza Radlina. Z racji specyfiki Ośrodka są to głównie kluby 
sportowe mające bogatą tradycję sukcesów na różnych szczeblach rozgrywek . W gronie 
organizacji, które na stałe współpracują z Ośrodkiem są: 

• Klub Sportowy „Górnik Radlin” (pływanie, piłka nożna)
• 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”
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Powyższe kluby, stowarzyszenia zostały wsparte w sferze zabezpieczenia, przygotowania  
technicznego bazy sportowej w czasie organizowanych  imprez lub zawodów. 
W ramach swej działalności MOSiR w Radlinie otrzymuje również  dofinansowanie kosztów 
zatrudnienia animatorów ze środków programu, który realizuje Fundacja Orły Sportu w Pucku. 
MOSiR w Radlinie w 2019 r. zrealizował  również jedno z zadań w ramach budżetu obywatelskiego 
- Trybuna dla kibiców na boisku ze sztuczną nawierzchnią na kwotę 37 160,00 zł  (więcej na ten 
temat w rozdziale poświęconym budżetowi obywatelskiemu).

Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Oprócz działalności MOSiR w Radlinie, w mieście zadania w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu realizowane są również w oparciu o współpracę z organizacjami pozarządowymi, 
oraz dotowaniem z miejskich środków zadań w tym zakresie. 
Zakres wsparcia konkretnych projektów sportowych prezentował się w 2019 r. następująco:

Lp Nazwa organizacji
Nazwa zadania

Całkowita war-
tość zadania

Kwota dota-
cji

Kwota wydatkowana 
i rozliczona

1 Towarzystwo Szermierzy "Górnik Ra-
dlin"
Szermierka: współzawodnictwo-pasja-
-koleżeństwo - trenuj w naszym Towarzy-
stwie 

79 500,00 zł 70 000,00 zł 70 000,00 zł

2 Klub Skata Sportowego Marcel
Radlin Skatem stoi

2 260,00 zł 1 800,00 zł 1 800,00 zł

3 Klub Gimnastyczny Radlin
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie 
gimnastyki sportowej i zajęć rekreacyjno 
- ruchowych

103 000,00 zł 88 000,00 zł 88 000,00 zł

4 Klub Sportowy "Akademia Piłkarska 
United"
Piłka nożna jutra - Radlin 2019

5 800,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł

5 Siatkarski Klub Górnik Radlin z Siedzi-
bą w Radlinie
Zagraj z nami w siatkówkę!

130 100,00 zł 112 000,00 zł 112 000,00 zł

6 Uczniowski Klub Sportowy "Trójka Ra-
dlin"
Dwa sporty dwa serca

182 551,70 zł 56 000,00 zł 56 000,00 zł

7 Klub Sportowy "Górnik - Radlin" w Ra-
dlinie
Wskocz z nami w korki

82 900,00 zł 61 000,00 zł 61 000,00 zł

8 Klub Sportowy "Górnik - Radlin" w Ra-
dlinie
Pływaj razem z nami

89 460,00 zł 67 200,00 zł 67 200,00 zł

9 Fundacja "KULT"
Radlin Kocha Rower

7 800,00 zł 4000,00 zł 4000,00 zł

10 Uczniowski Klub Sportowy RONIN
Nic na siłę - zdrowe podejście do sportu 
najmłodszych

72 830,00 zł 32000,00 zł 32 000,00 zł

11 Związek Harcerstwa Polskiego Chorą-
giew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisław-
skiej
XXIV RADLIŃSKI BIEG EKOLOGICZ-
NY

6 960,00 zł 4 500,00 zł 4 500,00 zł

12 Stowarzyszenie Młody Radlin 6 650,00 zł 5 500,00 zł 5 500,00 zł
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Sportowy Marcel 
13 Oddział PTTK Radlin

Zdrowie poprzez turystykę
20 575,00 zł 14 000,00 zł 0,00 zł

RAZEM 790 386,70 zł 520 000,00 zł 506 000,00 zł

3.5.  Budżet obywatelski

W edycji budżetu obywatelskiego przewidzianej do realizacji w 2019 roku, poddano głosowaniu 8 
projektów:

• Lekcje żywej historii i tradycji – projekt otrzymał 242 głosy;
• Interaktywne podwórko pod “Czwórką” - projekt otrzymał 157 głosów;
• Czyste powietrze dla przedszkolaków -  projekt otrzymał 146 głosy;
• „Słoneczna enklawa” sala dydaktyczna na świeżym powietrzu tzw. zielona klasa, z 

wykorzystaniem do celów rekreacyjnych dla uczniów, rodziców i okolicznych mieszkańców 
-  projekt otrzymał 92 głosy;

• Trybuna dla kibiców na boisku ze sztuczną nawierzchnią - projekt otrzymał 84 głosy;
• „Szwarne karlusy i gryfne frelki zapraszają radlińskich seniorów na sportowe figielki!” 

oferta zajęć sportowych wraz z kursem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - 
projekt otrzymał 32 głosy;

• Kolorowy dzień dziecka, festiwal kolorów w Radlinie - projekt otrzymał 29 głosów;
• Samoobsługowe stacje naprawy rowerów -  projekt otrzymał 24 głosy.

Do realizacji wybrano cztery projekt które uzyskały największą liczbę głosów, piąty 
zakwalifikowano jako rezerwowy. Rada Miejska zwiększyła środki przeznaczone w realizację 
zadań z budżetu obywatelskiego, co spowodowało, że projekt Trybuna dla kibiców na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią także mógł zostać zrealizowany. 

W edycji budżetu obywatelskiego przewidzianej do realizacji w 2020 roku, poddano pod koniec 
2019 r. głosowaniu 9 projektów:

• Szwarne karlusy i gryfne frelki szykują dla bajtli Dzień Dziecka wielki! Organizacja festynu 
dla mieszkańców – projekt otrzymał 310 głosów;

• ZŁAP ODDECH zbudowanie wiaty z zadaszeniem na boisku szkolnym z miejscami do 
siedzenia oraz ławek okalających kasztany na dziedzińcu szkoły – projekt otrzymał 170 
głosów;

• Działamy dla pokoleń – projekt otrzymał 80 głosów;
• Druga młodość leśnej siłowni pod chmurką – projekt otrzymał 79 głosów;
• Wybieg dla psów – Psi park/Dog park Radlin – projekt otrzymał 60 głosów;
• Place zabaw bez ograniczeń, huśtawka dla dzieci poruszających się na wózkach 

inwalidzkich – projekt otrzymał 27 głosów;
• Radlińskie plenerowe biblioteczki – projekt otrzymał 15 głosów;
• Roztańczony Radlin – bijemy rekord Polski w tańczeniu poloneza – projekt otrzymał 15 

głosów;
• Dzieci z Radlina ratują planetę – projekt otrzymał 9 głosów.
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Do realizacji wybrano trzy projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, dwa kolejne 
zakwalifikowano jako rezerwowe. 

4. Polityka inwestycyjna i zarządzanie mieniem komunalnym

4.1. Projekty organizacji ruchu

Celem poprawy bezpieczeństwa wprowadziliśmy nowe, stałe organizacje ruchu, obejmujące w 
swoim zakresie zabudowę progów zwalniających na ulicach: Wiosennej, Spacerowej, Mielęckiego, 
Solskiego i Mariackiej bocznej.
Wyznaczyliśmy dodatkowe miejsca postojowe, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych na 
ulicach: Pocztowej, Wieczorka, Damrota oraz Kominka.
Zmieniliśmy także organizacje ruchu na ulicach: Wypandów (okolice tężni), Rymera bocznej 181-
183, Rymera bocznej (rejon SP3), Rogozina (zatoka postojowa), Mariackiej bocznej i Wolności 
(jeden kierunek) oraz Rybnickiej bocznej (pod wiaduktem).

W roku 2019 realizowaliśmy wspólnie z Powiatem zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 5028S ul. Rymera w Radlinie”. Wkład finansowy miasta Radlin 996 423,83 zł. 
Droga została odbudowana na odcinku od ul. Rogozina do ul. Kominka. Zyskano nową 
nawierzchnię, kanalizację deszczową, chodniki. Zlokalizowano także nowe przejścia dla pieszych.

Niestety pomimo zarezerwowanych środków w budżecie Radlina nie wykonaliśmy planowanych 
już w marcu w zadań tj.:dokumentacji projektowej na ul. Głożyńskiej, budowy chodnika wraz z 
przebudowa nawierzchni jezdni w ciągu ul. Rydułtowskiej oraz zabudowy fotoradarów w ciągu ul. 
Rymera z powodu braku środków na wkład Powiatu. Po zmianie ww. uchwały 24 września 2019 r., 
zaplanowaliśmy na lata 2020 oraz 2021 środki po 100 000,00 zł. w każdym roku, z przeznaczeniem 
na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 
5001S (ul. Głożyńska w Radlinie)”;  aktualnie zadanie jest realizowane.
W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych w Radlinie wykonaliśmy remonty cząstkowe 
nawierzchni bitumicznych oraz odnowiliśmy oznakowanie poziome dróg.
Drogi gminne:
- wykonaliśmy roboty z zakresu bieżącego utrzymania tj.: remont cząstkowy nawierzchni 
bitumicznych masą na gorąco, warstwę z tzw. „destruktu bitumicznego”5 na Wrzosowej bocznej 20-
22, oznakowanie poziome dróg oraz przeglądy dróg i obiektów mostowych;
- uzyskaliśmy projekty dla zadań: Przebudowa ul. Rybnickiej (boczna tzw „mułowa”), Budowa 
drogi ul. Rymera 232 – Zacisze, Budowa drogi ul. Kominka (boczna);
- wykonaliśmy drogę dojazdową do ZGK oraz przebudowaliśmy nawierzchnię ul. Głożyńskiej 303;
-  sfinansowaliśmy  zabudowę  800  mb  krawężnika  przy  odtwarzaniu  nawierzchni  z  bloczków 
betonowych, po budowie kanalizacji sanitarnej, na drogach bocznych (wewnętrznych) Rymera.

4.2. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2019 roku

• Mikołajczyka 6,9,11 -  w ramach zadania dociepliliśmy ściany i stropy budynków nr 6 i 9, 
zastąpiliśmy pozostałe jeszcze do wymiany 11 kotłów węglowych dwufunkcyjnymi kotłami 

5 Destrukt bitumiczny – resztki ze sfrezowanego asfaltu, które można wykorzystać na nowych drogach. 
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gazowymi (ogrzewanie i ciepła woda), dokonaliśmy wymiany grzejników c.o., 
wymieniliśmy część pozostałych do wymiany okien. W budynku nr 11 uszczelniono dach. 
Koszt zadania:   1 190 829,37 zł. Okres realizacji: luty- lipiec 2019 r. 

• Mikołajczyka 7:  wykonano modernizację 5-ciu mieszkań komunalnych z ociepleniem 
ścian zewnętrznych od wewnątrz, wraz z wymianą instalacji elektrycznej, instalacji wodno - 
kanalizacyjnej z białym montażem, wymianą podłóg i malowaniem. Koszt wykonania 180 
146,96 zł. 

• Korfantego 79 wykonano adaptację poddasza nieużytkowego na trzy nowe mieszkania o 
łącznej powierzchni użytkowej 134,1 m2 z ociepleniem ścian zewnętrznych od wewnątrz, 
oraz ociepleniem dachu. Wartość wykonanych robót to 357 555,11 zł.

• Budowa Centrum Usług Społecznych w Radlinie przy ul. Korfantego 87 – w toku.

• Budynki przy ul. Korfantego 93 i 89, oraz przy ul. Pocztowej 2 podłączono do sieci 
ciepłowniczej, zaś w budynku Korfantego 93 wykonano rozprowadzenie instalacji 
centralnego ogrzewania za kwotę 221.295,10 zł.

• Przebudowa budynku Reymonta 7-9 - schody i platforma do przychodni
- rozebranie schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych
- wykonanie  schodów zewnętrznych wraz z fundamentami,
- okładziny schodów,
- montaż balustrad,
- budowa chodnika do platformy schodowej,
- montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.
Termin realizacji zadania: listopad -grudzień  2019 r. Wartość realizowanych robót 
budowlanych:  148 179,60  zł zł brutto.

• Rozbudowa budynku „B” Urzędu Miasta Radlin”
Zakres  prac  -  budowa  garażu  dla  samochodu  OSP  wraz   z  pomieszczeniami 
administracyjnymi. Termin realizacji zadania: czerwiec -grudzień  2019 r.
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Wartość realizowanych robót budowlanych:  436 159,66 zł zł brutto.
• Adaptacja pomieszczeń na potrzeby OPS Solskiego 15 

Remont pomieszczeń po Policji na biura oraz toalety.
Koszt zadania: 371 297,22 zł
Termin realizacji: kwiecień- sierpień 2019 r.

• Termomodernizacja SP 2 – ocieplenie segmentu C z salą gimnastyczną, ocieplono ściany, 
fundamenty, dach. Wymieniono parapety, rynny i instalację odgromową. Odnowiono kraty 
w oknach. Wykonano opaskę z kostki brukowej wokół segmentu.
Koszt zadania: 886 688,66 zł. Termin realizacji: maj- sierpień 2019 r.

• Wiadukt na ul. Mariackiej  – inwestycja w toku.  
W 2019 r. wyłoniono wykonawcę remontu (Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów 
S.A. z Gliwic.) Dotychczas wykonano wszystkie prace przygotowawcze w celu ściągnięcia 
ustroju nośnego nad torami, wykonano pomosty robocze na filarach, częściowa rozbiórka 
ustroju nośnego ( rozebrano przęsła skrajne, środkowe przęsła mogą zostać rozebrane po 
usunięciu kolizji z kablami 20kV , wybudowaniu muru i wypełnieniu gruntem zbrojonym).
W zakresie zabezpieczenia kabli Sterowania Ruchem Kolejowym wykonano :
- uzgodnienia regulaminu z PKP,
- wykop w celu przygotowania betonowego kanału technologicznego dla kabli.

Projekt zakłada rozbiórkę istniejącego trójprzęsłowego obiektu i zastąpienie go obiektem 
jednoprzęsłowym o rozpiętości teoretycznej 17,7 m. W miejscu istniejących przęseł 
skrajnych zostaną wykonane ściany oporowe z gruntu zbrojonego. Zmianie ulegnie również 
standard poruszania się. Jezdnia zachowa szerokość 6 metrów. Z kolei chodniki zostaną 
poszerzone do 2 metrów szerokości. W ciągu wiaduktu, po obu stronach jezdni pojawią się 
bariery energochłonne.
Na moment sporządzania niniejszego dokumentu trwają prace zabezpieczające kable SRK. 
Do przebudowy pozostają również kable SN. Tauron wstrzymał wszelkie roboty ze względu 
na trwający aktualnie stan epidemii.
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5. Działania rewitalizacyjne

5.1. Rewitalizacja społeczna

Projekt „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja 
społeczna, kulturalna i zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  Zakres projektu dotyczy aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności lokalnej 
obszaru rewitalizacji oraz terenów zdegradowanych w Radlinie. Całkowita wartość projektu wynosi 
413 740 zł.
W ramach działań największy nacisk położono na podniesienie samooceny i zwiększenie motywacji 
społecznej i zawodowej, zwiększenie umiejętności społecznych i pełnienia ról społecznych.
Grupą docelową projektu jest przede wszystkim społeczność lokalna rewitalizowanego osiedla 
Emma oraz osoby zagrożone różnymi formami wykluczenia społecznego.     
(więcej w dziale poświęconym polityce społecznej)

5.2. Rewitalizacja techniczna

W ramach prac technicznych, związanych z obszarem zdefiniowanym jako przeznaczony do 
rewitalizacji (Kolonia Emma w Radlinie) prowadzono następujące prace: 
Dokonano adaptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby 
powstającego Centrum Usług Społecznych. Zakres prac to gruntowna przebudowa budynku w tym 
m.in. jego ocieplenie od wewnątrz, czyszczenie zabytkowych elewacji, wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej, pokrycia dachu oraz wykonanie nowych instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych, 
grzewczych i grzewczo-klimatyzacyjnych, wentylacji) oraz elektrycznych i teletechnicznych. 
Ponadto dobudowano  windę dla osób niepełnosprawnych, oraz zaplanowano zagospodarowanie 
terenu wokół budynku oraz zakup wyposażenia CUS. Wykonano nowe tynki, obudowano ściany 
płytami K-G, zbudowano instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne. Na podłogach, w 
łazienkach i pomieszczeniach gospodarczych położono płytki ceramiczne. 

6. Współpraca międzynarodowa

W roku 2019 kontynuowano współpracę z miastem partnerskim na Ukrainie – Rohatyn.
W czerwcu delegacja Radlina uczestniczyła w lokalnym festiwalu twórczości ludowej regionu 
Opilia, zaś w sierpniu gościliśmy młodzież z miasta Rohatyn w Radlinie, podczas warsztatów 
artystycznych, gdzie młodzież z Polski i Ukrainy, poznawała wzajemnie dorobek kulturowy obu 
sąsiadujących ze sobą państw. 
Współpraca oparta była na działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie, Stowarzyszenia na 
rzecz dzieci i młodzieży „Tęcza”, oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie i Przedszkola 
Publicznego nr 1. 

Realizowano również projekt transgraniczny z miastami Valasske Mezirici (Czechy), Cadca 
(Słowacja) oraz Budva (Czarnogóra) w ramach projektu pn. „Kreatywny Wyszehrad – 
multimedialny obraz miast V4”. Celem projektu było zwiększenie świadomości młodzieży na temat 
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wspólnej tożsamości wśród państw członkowskich V4 i jednego państwa z Bałkanów Zachodnich. 

Podjęto uchwałę intencyjną, w sprawie nawiązania partnerstwa z białoruskim miastem Osziana. Z 
uwagi na komplikacje związane z wirusem COVID-19, projekt ten póki co nie doczekał się 
finalizacji. Nawiązanie współpracy z białoruskim miastem – głównie w oparciu o wymianę 
młodzieży i wzajemną edukację artystyczną - pozostaje nadal w obszarze zainteresowań Radlina. 

7. Działalność w obszarze innowacji, nowych technologii oraz 

bezpieczeństwo informacji

7.1 Kontrola zarządcza oparta na Systemie Zarządzania Jakością

Jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązani jesteśmy do realizacji tzw. kontroli 
zarządczej, której głównym zadaniem jest zapewnienie realizacji celów i zadań w sposób zgodny z 
prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Od 2012 roku w Urzędzie Miasta Radlin ww. 
obowiązki nałożone ustawą o finansach publicznych realizowaliśmy poprzez ustanowienie, 
wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Do głównych 
wymagań normy ISO 9001 zaliczyć należy m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i 
zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, 
usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów, dokonywanie systematycznych 
pomiarów. Celem potwierdzenia zgodności z ww. normą Urząd poddawany był corocznym 
niezależnym zewnętrznym auditom. Ostatni taki audit przeprowadzony został w dniu 24 kwietnia 
2019 roku. Potwierdzeniem spełnienia wymagań ww. normy przez Urząd Miasta Radlin, jest 
certyfikat wydanym przez akredytowaną jednotę certyfikacyjną, tj. Biuro Certyfikacji Systemów 
Zarządzania P.R.S. S.A, z dnia 16 maja 2019 roku. Kolejny zewnętrzny audit nadzoru 
przeprowadzony został w maju 2020 roku.

7.2 Projekt „e-Mocni”
W 2019 r. zakończyły się działania prowadzone w ramach projektu „e-Mocni cyfrowe umiejętności, realne 
korzyści”.  Przeszkolono w sumie 322 osoby na szkoleniach stacjonarnych oraz 11 osób podczas szkoleń 
e-lerningowych.
W ramach projektu przeszkoliliśmy osoby, które dotychczas nie korzystały z możliwości, jakie dają nowe 
technologie.  Dzięki temu osoby, które zgłosiły się na  szkolenia miały okazję nauczenia się jak korzystać z 
technologii na co dzień i jak wykorzystywać je w dbaniu o swoje zdrowie, finanse, edukację, rozwój 
zawodowy, a nawet życie duchowe, relacje z bliskimi czy hobby. Szkolenia były pełne praktycznych 
wskazówek i pozwalały na  zdobycie kolejnych cyfrowych umiejętności. 
W ramach projektu można było również  skorzystać ze szkoleń „Pierwsze kroki z komputerem” dla osób, 
które potrzebowały elementarnej nauki korzystania z obsługi komputera i internetu. 

Projekt „e-Mocni” był realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Za jego wdrożenie odpowiadało partnerstwo w składzie: 
Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
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W Radlinie szkolenia rozpoczęto  w czerwcu 2017 roku, ostatnie szkolenia przeprowadzono 
28 czerwca 2019 roku. Szkolenia prowadziło trzech trenerów lokalnych panowie Arkadiusz Gajda, 
Przemysław Kozłowski oraz Krzysztof Sier.                                                                                 
Koordynatorem projektu – e-Mocarzem była Dominika Nosek. 
Szkolenia odbywały się w sali komputerowej Świetlicy Środowiskowej w Radlinie oraz w pracowniach 
komputerowych Zespołu Szkół Sportowych nr 2 w Radlinie.

Szacunkowa wartość wsparcia Projektu dla Radlina to 283 050,00 PLN brutto. Gmina zapewniła wkład 
własny niepieniężny do Projektu w wysokości 7,583 % wartości wsparcia dla Gminy ( między innymi 
poprzez udostępnienie pomieszczeń w celu przeprowadzenia zajęć, sprzęt komputerowy oraz pracę 
wolontariuszy) w wysokości 21 463,75 PLN brutto w okresie trwania Projektu, w tym: wkładu rzeczowego 
w wysokości 15 450,00 PLN oraz pracy wolontariuszy w wysokości 6013,75 PLN. 

Głównym celem Projektu e-Mocni cyfrowe umiejętności realne korzyści było zwiększenie umiejętności 
korzystania z internetu. Bezpłatne szkolenia kierowane były do osób dorosłych zamieszkujących Radlin. 
Po szczegółowej diagnozie potrzeb edukacji cyfrowej, szkolenia w Radlinie skierowano przede wszystkim 
do osób słabo wykształconych lub o wykształceniu niedopasowanym do rynku pracy, osób 
niepełnosprawnych, osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób starszych. 
Każdy uczestnik mógł skorzystać ze szkoleń które go najbardziej interesowały. 

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". W 2019 r. w przedsięwzięciu brały udział 35 
jednostki samorządu terytorialnego, w tym 16 miast na prawach powiatu, 13 gmin i 6 powiatów ziemskich.
Benchmarking umożliwia porównywanie wyników osiąganych przez poszczególne urzędy w różnych 
obszarach ich działalności. Pozwala wyszukiwać dobre praktyki, które mogą być następnie stosowane w 
innych jednostkach. Projekt pozwala także na wzajemną pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów.
W ramach projektu gromadzone są dane benchmarkingowe dotyczące między innymi:
- zarządzania zasobami ludzkimi,
- organizacji pracy urzędu,
- ewidencji działalności gospodarczej,
- rejestracji spraw stanu cywilnego,
- gospodarki odpadami komunalnymi,
- monitorowania zobowiązań wynikających z tytułu podatku od nieruchomości,
- utrzymania infrastruktury miejskiej na przykładzie oświetlenia,
- organizacji sieci szkół publicznych w zakresie dotyczącym kształcenia obowiązkowego,
- realizacji usług społecznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
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.
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7.4 Projekt „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Woj. Śląskiego”
Rok 2019 był kolejnym rokiem zapewnienia trwałości projektu „Internet w każdym domu…” realizowanego 
w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion. Liderem Projektu jest 
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, a Radlin jest jednym z 
partnerów projektu. 
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, w Świetlicy Środowiskowej oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radlinie. Dodatkowo w 
Bibliotece znajdzie się również sprzęt komputerowy dostosowany dla potrzeb osób słabowidzących.
W 2019 r. w ramach zapewnienia trwałości projektu (okres ten kończy się we wrześniu 2020 r.)
miasto zapewniało dostęp do Internetu, serwis i ubezpieczenie sprzętu, oraz wsparcie  dla osób 
korzystających ze sprzętu. 
Dzięki użyczonemu sprzętowi członkowie rodzin zagrożonych wykluczeniem mogły mieć dostęp do treści 
dostępnych w sieci. Korzyści z projektu uwidoczniły się szczególnie wyraźnie w bieżącym roku, gdy w 
okresie pandemii dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem mogły korzystać z nauki dzięki użyczonemu 
sprzętowi i bezpłatnemu dostępowi do Internetu.

7.5 Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
Problem bezpieczeństwa informacji jest jednym z kluczowych problemów w instytucjach działających we 
współczesnym świecie. W Mieście obowiązują ujednolicone zasady, procedury i procesy dot. ochrony 
danych. Wszystkie miejskie jednostki organizacyjne (za wyjątkiem Ośrodka Pomocy Społecznej, ze względu 
na jego specyfikę) wyznaczyły wspólnego Inspektora Ochrony Danych. W okresie minionego roku:

• wdrożono nowe ujednolicone zasady ochrony danych osobowych (polityki ochrony danych); 

• wdrożono procedury dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych...do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, 
wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar...; 

• przeprowadzono szereg wewnętrznych postępowań sprawdzających dot. zgodności przetwarzania 

danych; 
• poddano aktualizacji rejestry czynności przetwarzania i rejestry czynności przetwarzania; 

• dokonano szacowania ryzyka; 

• przeszkolono pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. 

Mając na uwadze, że ochrona danych i ochrona informacji to procesy ciągłe, planuje się dalsze doskonalenie 
zabezpieczeń i procedur, ciągłe monitorowanie przestrzegania przepisów prawa, dalsze podnoszenie 
świadomości pracowników, w szczególności w zakresie cyberbezpiczeństwa. 

8. Bezpieczeństwo obywateli

8.1. Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i obronność

W ramach zarządzania kryzysowego został opracowany nowy Plan Zarządzana Kryzysowego 
Miasta Radlin, który obecnie jest uzgadniany przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego. 
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W 2019 r. nie zaistniała konieczność uruchamiania żadnych procedur z Planu.  
W ramach działań obronnych Urząd Miasta Radlin funkcjonuje m.in. według następujących 
dokumentów:

- 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 2019 roku w ramach obronności: 

• podjęto przygotowania do opracowania nowego 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 16 maja 2019 r. i wzięło w nim udział 22 pracowników Urzędu Miasta Radlin, 
jednostek, realizujących zadania obronne oraz dyrektorów placówek oświatowych;

• opracowany i zrealizowany został Plan kontroli problemowych realizacji zadań obronnych. 
W 2019 r. Przeprowadzono kontrolę realizacji zadań z zakresu nakładania świadczeń 
osobistych i rzeczowych;

• 12 marca 2019 r. Urząd Miasta Radlin wziął udział w treningu uruchamiania i 
funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie śląskim;

• osoba odpowiedzialna za realizację zadań obronnych wzięła udział w dwudniowym 
szkoleniu obronnym realizowanym przez Wojewodę Śląskiego. 

8.2. Działalność Straży Miejskiej w Radlinie

W 2019 roku przeprowadziliśmy 1358 interwencji, w tym 668 interwencji było spowodowane 
zgłoszeniami mieszkańców. Przyczyny zgłoszeń były następujące:

1 Zagrożenia w ruchu drogowym                       185

2 Zwierzęta 171

3 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 94

4 Zakłócenia spokoju i porządku publicznego 68

5 Zagrożeń życia i zdrowia 11

6 Zagrożeń pożarowych 1

7 Inne 138
 
W wyniku podjętych interwencji oraz otrzymanych zawiadomień o popełnionych wykroczeniach 
nałożyliśmy 149 mandaty karne na łączną kwotę 16.250 zł, wobec 11 sprawców wykroczeń 
skierowano wnioski o ukaranie oraz zastosowano 510 pouczeń. 
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Przeprowadzono  13 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 
Straż Miejska kontrolowała miejsca przebywania osób bezdomnych, którym w razie potrzeby 
udzielaliśmy pomocy.
W przeciągu całego roku przeprowadzono 290 kontroli wokół terenów placówek oświatowych oraz 
na placach zabaw. W wyniku interwencji z udziałem zwierząt 41 z nich przekazano do schroniska, a 
5 do lekarza weterynarii. 
Dokonano także 399 kontroli posesji na podstawie art. 379 ustawy prawo ochrony środowiska 
(kontrole na okoliczność wykrywania spalania odpadów czy ogrzewania domów niedozwolonymi, 
nieekologicznymi materiałami)
Funkcjonariusze prowadzili także akcje edukacyjne na temat bezpieczeństwa w szkołach i 
przedszkolach:  „Bezpieczne Ferie”,  „Bezpieczne Wakacje”,  „Bezpieczna droga do szkoły i 
przedszkola”. 
Straż Miejska w Radlinie czuwa także nad porządkiem oraz bierze udział w zabezpieczaniu  wielu 
imprez i wydarzeń na terenie miasta takich jak: Bieg Ekologiczny, procesja Bożego Ciała, festyny  
na Głożynach oraz placu im. Radlińskich Olimpijczyków, odpusty parafialne, Dożynki, Święto 
Niepodległości, „Akcja Znicz”.   
Mieszkańcy Radlina mogą w siedzibie Straży Miejskiej (jak i podczas wielu imprez plenerowych), 
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.

8.3. Monitoring w Radlinie

Monitoring miejski składa się z 29 kamer. 
Ponadto monitoring zainstalowany jest także na terenie następujących placówek oświatowych:
SP nr 1 – 9 kamer,
SP nr 2  - 20 kamer,
SP nr 3   (wspólnie z Przedszkolem) – 40 kamer,
SP nr 4 – 24 kamery.

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,
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– 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. 

9.2. Sprawy z zakresu stanu cywilnego:

Poniżej przedstawiamy dane statystyczne z działalności Urzędu Stanu Cywilnego w Radlinie w 
2019 r.
- sporządzono aktów zgonu - tryb zwykły 112, tryb szczególny 3 - razem 115;
- sporządzono aktów urodzenia - tryb zwykły 2, tryb szczególny 14 - razem 16;
- sporządzono aktów małżeństwa - tryb zwykły 97, tryb szczególny 1 - razem 98;
- zawarto 32 małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w USC Radlin;
- zawarto 26 małżeństw poza USC Radlin;
- zawarto 39 małżeństw konkordatowych;
- sporządzono 18 aktów stanu cywilnego w trybie szczególnym (tj. transkrypcja, odtworzenie
i rejestracja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą);
- przygotowano i opracowano 100 wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie 
dot. Jubilatów obchodzących w 2019 r. 50-lecie pożycia małżeńskiego;
- usunięto 305 niezgodności w rejestrze PESEL;
- przyjęto i rozpatrzono 951 pism i wniosków o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego;
- spisano 21 protokołów z dokonanych czynności urzędowych;
- wydano 3 decyzje w sprawie zmian imion i nazwisk;
- przyjęto 8 oświadczeń o uznaniu ojcostwa;
- sporządzono i wydano 39 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie 
małżeństwa
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- wydano 1 zaświadczenie o stanie cywilnym;
- wydano 1857 odpisów aktów stanu cywilnego;
- dokonano migracji  825 aktów stanu cywilnego do ogólnopolskiej bazy aktów stanu cywilnego 
(BUSC);
- sporządzono 291 wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego;
- sporządzono 1051 przypisków w aktach stanu cywilnego;
- dokonano 33 sprostowań, uzupełnień (tj. czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego 
dokonywane w formie czynności materialno-technicznej);
- przyjęto 7 oświadczeń rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed 
zawarciem małżeństwa. 

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

1 liczba nowo powstałych firm na terenie  Miasta Radlin w 2019 69 w 2018:71

2 liczba wpisów wykreślonych z CEIDG 45 w 2018: 42

3 liczba złożonych i prawidłowo przetworzonych wniosków CEIDG 504 w 2018: 48
Tabela: Statystyka dotycząca działalności gospodarczej w Radlinie w 2019 roku

W 2019 roku na terenie Radlina obowiązywała uchwała Rady Miejskiej 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 2019 roku wsparcie otrzymało18 
pracodawców. 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. 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. 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).

10. Polityka informacyjna

W  roku 2019 r. zadania z zakresu polityki informacyjnej realizowaliśmy w oparciu o współpracę z 
mediami lokalnymi oraz własne publikacje. W ramach współpracy z lokalnymi redakcjami 
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podpisaliśmy umowę z Telewizją TVT, na podstawie której zrealizowano 12 kilkuminutowych 
programów „Echa Regionu – Radlin”, z najważniejszymi wydarzeniami z miasta.

W zakresie własnych publikacji, miasto kontynuuje wydawanie „Biuletynu Radlin” - organu 
prasowego radlińskiego samorządu. Każde wydanie pisma to nakład 4000 egzemplarzy, które 
dystrybuowane jest w najbardziej uczęszczanych punktach w mieście (jednostki miejskie, sklepy, 
ośrodki zdrowia, największe zakłady pracy). W ramach działalności wydawniczej w tym zakresie, 
miasto realizuje również obowiązek szkolenia  w zakresie powszechnej samoobrony ludności 
(obrony cywilnej) dzięki rubryce „Bezpieczny Radlin”. 

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. 
W 2019 roku wybrano również podmiot, który zajmie się stworzeniem nowej wersji strony 
miejskiej. Podmiotem tym jest Fundacja „Leżę i Pracuję”, zatrudniająca osoby niepełnosprawne, 
pracujące na stanowiskach programistów.  Zadaniem fundacji jest przede wszystkim dostosować 
stronę miejską dla potrzeb różnych odbiorców mających ograniczenia w odbiorze treści, ze względu 
na niepełnosprawność. 

Radlin funkcjonuje również w obszarze mediów społecznościowych. Swoje strony miasto posiada  
na następujących portalach:
- Facebook (5454 obserwujących, tj wzrost o 991 w stosunku do poprzedniego raportu) 
- Instagram (1471 obserwujących, tj. wzrost o 310 w stosunku do poprzedniego raportu)
- Twitter (483 obserwujących, tj wzrost o 27 w stosunku do poprzedniego raportu)
- Youtube (230 subskrypcji, tj wzrost o 56 w stosunku do poprzedniego raportu)
- Pinterst (10 obserwujących, bez zmian w stosunku do poprzedniego raportu)
- Tumblr (brak danych)6

6 Stan na dzień sporządzania dokumentu – dane liczbowe dotyczące zasięgów w mediach społecznościowych mogą 
zmieniać się dynamicznie.
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Dane liczbowe, dotyczące zasięgów publikowanych treści w mediach społecznościowych, wskazują 
jednoznacznie, że główny obszar dotarcia z informacją opiera się na narzędziach portalu 
Facebook.com i Instagram.com oraz na materiałach video prezentowanych na kanale Youtube.com.
Mniejszym zainteresowaniem cieszą się treści publikowane na mikroblogu na platformie 
Twitter.com. I to właśnie na tych portalach (Facebook, Instagram, Youtube) planujemy oprzeć 
swoją komunikację w mediach społecznościowych w przyszłości.
Należy podkreślić jednoznacznie, iż miasto Radlin nie prezentuje w mediach społecznościowych 
treści sponsorowanych i nie wykupuje reklam w tychże serwisach. Uzyskany zasięg jest efektem 
prezentowanych unikalnych treści, nie zaś działalnością reklamową.  

11. Realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin 

Jednym z najważniejszym dokumentów strategicznych w mieście jest Strategia Zrównoważonego 
Rozwoju Miasta Radlin na lata 2014 – 2020. Przypomnijmy, że 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. 
W roku 2019 przeprowadziliśmy coroczne badanie wskaźników realizacji Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin. 
Respondentom zadano pytanie: Jak oceniasz jakość środowiska w naszym mieście? Odpowiedzi:
4% - bardzo dobre
23% - dobre
20% - trudno powiedzieć
41% - złe
12% - bardzo złe
oraz zapytano
Czy Twoim zdaniem jakość środowiska naturalnego w naszym mieście w ostatnich pięciu latach się 
zmienia?
41% - poprawia się
44% - bez zmian
15% - pogarsza się

W działaniach jakie miasto powinno podejmować wskazano:
- przygotowanie i wdrożenie długofalowego planu walki z niską emisją (49% respondentów),
- dopłaty do wymiany starych kotłów węglowych na nowoczesne kotły węglowe (50% 
respondentów) oraz inne źródła ciepła (67% respondentów)
- karanie spalających odpady (70% respondentów),
- pomoc w zapewnieniu dostępu do sieci gazowej lub ciepłowniczej (56% respondentów).

W zakresie oceny przestrzeni publicznej w Radlinie, zadano mieszkańcom pytanie: 
Czy przestrzeń publiczna w mieście spełnia Twoje oczekiwania?
Dokonaj oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że dany element przestrzeni w ogóle nie spełnia 
Twoich oczekiwań, a 5 – że spełnia je całkowicie

- Infrastruktura sportowa na świeżym powietrzu, np. ścieżki rowerowe, siłownie na świeżym 
powietrzu, orlik – 24% przyznało ocenę 4, 14% ocenę 5, zaś 4% ocenę 1
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- Infrastruktura sportowa w budynkach, np. sale sportowe, siłownie, baseny – 27% przyznało ocenę 
4, 14% ocenę 5, zaś 6% ocenę 1
- Parki, skwery miejskie – 27% oceniło na 4, 12% na 5 zaś 19% na 1
-  Place zabaw – 23% na 4, 18% na 5, zaś 9% na 1
36% respondentów wskazało, iż najbardziej brakuje im parku miejskiego, 30% skwerów zieleni,  
15% placów zabaw, 18% siłowni na wolnym powietrzu.
Na pytanie: Gdzie szukasz informacji o wydarzeniach i tematach związanych z Radlinem? padły 
następujące odpowiedzi:

• Strona www.radlin.pl” : 24 %
• Facebook : 40 %
• "Biuletyn Radlin" : 12 %
• "Dziennik Zachodni" : 1 %

"Nowiny Wodzisławskie" : 6%
• "Radio 90" : 17 %

12. Pozyskane środki zewnętrzne w 2019 r.  

12.1. Fundusze w ramach współpracy transgranicznej 

12.1.1. Środki z programu URBACT

Program URBACT7 pełni funkcje europejskiej platformy wymiany doświadczeń i nauki w temacie 
zrównoważonego  rozwoju  obszarów  miejskich.  Ma  umożliwiać  współpracę  miast  europejskich 
zainteresowanych  opracowywaniem rozwiązań  określonych  problemów dotyczących  wyzwań,  z 
jakimi mierzą się regiony i miasta, a także wymianą dobrych praktyk, wniosków i rozwiązań ze 
wszystkimi  zainteresowanymi  podmiotami  zaangażowanymi  w  realizację  polityki  miejskiej  w 
Europie. 
Projekt pn. „City Centre Doctor”
Efektem realizacji projektu było opracowanie Lokalnego Planu Działania obejmującego nadanie 
nowych funkcji Placowi im. Radlińskich Olimpijczyków oraz koncepcja zmian przestrzennych i 
organizacji ruchu na ul. Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ul. Rymera do skrzyżowania z 
ul. Rogozina. Płatność końcowa nastąpiła 5 września 2019 r. Wartość całkowita projektu 26 318,73 
Euro (w tym: 3 947,81 Euro wkład własny).
Projekt „Volunteering cities”
Projekt w trakcie realizacji. Celem projektu jest adaptacja dobrych praktyk z zakresu wolontariatu z 
cypryjskiego miasta Athienou. W Radlinie będzie to powołanie Miejskiej Rady Wolontariatu oraz 
powołanie  Centrum  Usług  Społecznych.  Wartość  całkowita  projektu:  34 850,00  Euro  (w  tym: 
6 150,00 Euro wkład własny).  Partnerzy: Capizzi (Włochy), Kildare (Irlandia), Altea (Hiszpania), 
Altena (Niemcy), Pregrada (Chorwacja), Arcos de Valdevez (Portugalia).

7 Program Europejskiej  Współpracy Terytorialnej  na lata  2014–2020),  współfinansowany przez 
Unię Europejską (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w kwocie niemal 
75 mln EUR
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Projekt pn. “SIB Dev” (Wykorzystywanie więzi społecznych w rozwiązywaniu problemów 
społecznych)
Efektem realizacji projektu miało być opracowanie modelu efektywniejszej realizacji usług 
społecznych wykorzystującego formułę „premii za sukces”. Projekt w fazie rozliczania fazy 1. 
Wartość całkowita projektu: 8 636,66 Euro (w tym: 1 295.5 Euro wkład własny). Partnerzy: 
Heerlen (Holandia), Kecskemet (Węgry), Pordenone (Włochy), Haidari (Grecja), Baia Mare 
(Rumunia), Fundao (Portugalia) 

12.1.2 Środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Projekt pn. „Kreatywny Wyszehrad – multimedialny obraz miast V4”
Celem projektu było zwiększenie świadomości młodzieży na temat wspólnej tożsamości wśród 
państw członkowskich V4 i jednego państwa z Bałkanów Zachodnich – Czarnogóry poprzez 
kreatywną prezentację multimedialną swoich miast: Radlina, Valasske Mezirici (Czechy), Cadcy 
(Słowacja) i Budvy (Czarnogóra). Wartość projektu: 29,954.00 Euro (dla wszystkich 4 miast). 
100% dofinansowania.

12.2. Pozyskane fundusze w ramach środków regionalnych i krajowych

12.2.1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

• Umorzenie pożyczki  w kwocie  152 971,99 zł dla  projektu pn.  „Zasoby   mieszkaniowe 
Mikołajczyka   -   termomodernizacja   wielorodzinnych   budynków, mieszkalnych przy ul.  
Mikołajczyka 6, 9, 11 w Radlinie,

• Umorzenie  pożyczki  w  kwocie  372 216,30  zł  dla  projektu  „Zasoby    mieszkaniowe 
Mikołajczyka   -   termomodernizacja   wielorodzinnych   budynków, mieszkalnych przy ul.  
Mikołajczyka 6, 9, 11 w Radlinie,

• Dofinansowanie  remontu  2  sal  lekcyjnych  i  zakupu  wyposażenia  w  ramach  Zielonych 
Pracowni w SP nr 3 i SSP nr 2. Dofinansowanie: 74 939,19 zł.

12.2.2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Opracowanie  „Strategii  Elektromobilności  dla  Miasta  Radlin  na  lata  2019-2035”.  Celem 
opracowania Strategii Elektromobilności jest wskazanie kierunków rozwoju w zakresie mobilności, 
transportu  nisko i  zeroemisyjnego  oraz  rozwiązań smart  city  w Mieście.  Wdrożenie  rozwiązań 
strategii przyczyni się do poprawy jakości życia w mieście poprzez obniżenie niskiej emisji, a także 
zniwelowanie hałasu pochodzącego z transportu. Dofinansowanie 100% w wysokości 50 000,00 zł.

12.2.3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: 
• „Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka -  termomodernizacja wielorodzinnych   budynków 

mieszkalnych przy ul.  Mikołajczyka 6,  9,  11 w Radlinie”.  Przedmiotem inwestycji  była 
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termomodernizacja  trzech  budynków  wielorodzinnych  położonych  w  Radlinie 
Wnioskowane dofinansowanie 800 727,94 zł, wartość całkowita 1 652 784,59 zł.

• „Termomodernizacja  wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.  S.  Mikołajczyka 
15, ul. Pocztowej 2, ul. W. Korfantego 89 w Radlinie”. Wnioskowane dofinansowanie: 792 
628,62 wartość całkowita 1 157 170,98 zł. Projekt jest jeszcze przed realizacją.

• Adaptacja  budynku przy ul.  Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie  na potrzeby Centrum 
Usług Społecznych.  Projekt  przewiduje przebudowę budynku przy ul.  Korfantego 87 w 
Radlinie oraz adaptację w całości na Centrum Usług Społecznych. Zakres prac obejmuje 
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  został  szyb  windowy z  platformą  dla  osób  niepełnosprawnych,  wykonane 
zostanie  zagospodarowanie  terenu  wokół  budynku  oraz  zakupione  wyposażenie  CUS. 
Wykonano nowe tynki, obudowano ściany płytami K-G, zbudowano instalacje elektryczne, 
wodno-kanalizacyjne  i  sanitarne.  Na  podłogach,  w  łazienkach  i  pomieszczeniach 
gospodarczych  położono  płytki  ceramiczne.  Zostało  także  rozstrzygnięte  postępowanie 
dotyczące mebli oraz dostawy sprzętu AGD. Wnioskowane dofinansowanie: 1 682 600,00 zł 
wartość całkowita 2 135 722,12 zł. 

• Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie - zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu dzieci i młodzieży. Projekt zakłada rozszerzenie oferty wsparcia, podniesienie 
jakości  i  dostępności  usług  istniejącej  placówki  wsparcia  dziennego  (Świetlica 
Środowiskowa  "Koliba")  oferującej  pomoc  profilaktyczną  i  opiekę  dzieciom  mającym 
problemy rodzinne,  emocjonalne,  szkolne,  zagrożonych demoralizacją  lub  uzależnieniem 
oraz  wspomaganie  rodzin  ubogich,  niewydolnych  wychowawczo  i  zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Zaplanowane w projekcie aktywności pozwolą na rozszerzenie 
oferty  świadczonej  przez  świetlicę  środowiskową  oraz  pomoc  większej  liczbie  dzieci  i 
młodzieży. Wnioskowane dofinansowanie: 154 214,69 zł wartość całkowita 165 822,25 zł.

• Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie - zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu  dzieci  i  młodzieży  etap  II.  Wnioskowane  dofinansowanie:  222 097,52  zł 
wartość całkowita 238 814,54 zł.

• Rewitalizacja  górniczego  osiedla  Emma  w    Radlinie    -    działania    integracyjne,  
aktywizacja  społeczna,  kulturalna  i  zawodowa.  Projekt  zakłada aktywizację  zawodową i 
społeczną mieszkańców z obszarów zdegradowanych i z obszaru rewitalizacji miasta Radlin 
poprzez realizację Programów Aktywności Lokalnej, których celem będzie rozwój lokalny 
rozumiany   jako   proces    rozwiązywania   lokalnych   problemów   i  zaspokajania 
indywidualnych   i   zbiorowych   potrzeb   m.in.   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.  Wnioskowane  dofinansowanie: 
393 053,00 zł wartość całkowita 413 740,00 zł.
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 Inne projekty:

Realizacja  „Gminnej  Strategii  Ochrony  i  Promocji  Zdrowia  dla  Miasta  Radlina  2018-2023”  
w podziale na założone cele:

• Kształtowanie  właściwych  postaw  zdrowotnych  w  tym  upowszechnianie  informacji  i 

edukacji  zdrowotnej.  W 5  placówkach  w  ramach  propagowania  idei  promocji  zdrowia 
zostało zorganizowanych 28 inicjatyw, w których udział wzięło 2266 uczestników. Odbyło 
się również 2645 godzin zajęć z rozwoju form aktywnego wykorzystania czasu wolnego, w 
których  udział  wzięło  1924  uczestników.  Instytucje  kultury  i  sportu  również  aktywnie 
włączały się w propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację wielu dodatkowych 
zajęć. 

• Profilaktyka  wad  postawy.  Została  zwiększona  świadomości  rodziców  o  konieczności 

przeprowadzania  badań  przesiewowych:  41  inicjatyw,  w  których  udział  wzięło  803 
uczestników. Zostało również przeprowadzonych 271 godzin gimnastyki korekcyjnej dla 63 
uczestników. W ramach tego celu zostało również wspartych 6 organizacji. 

• Przeciwdziałanie  uzależnieniom.  Został  opracowany  Miejski  Programu  Profilaktyki, 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W placówkach 
oświatowych  były  wdrażane  programy  profilaktyczne  dla  dzieci,  młodzieży  i  rodziców 
informujące o szkodliwości używek i następstwach ich stosowania – podjętych zostało 14 
inicjatyw,  w  których  udział  wzięło  2188  uczestników.  Przeprowadzona  została  także 
kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł.

• Profilaktyka  próchnicy  zębów  i  chorób  przyzębia  u  dzieci.  Podnoszony   był    zakres 

wiedzy  rodziców/opiekunów,    nauczycieli    nauczania    przedszkolnego    i 
wczesnoszkolnego,  a  także  dzieci  w  wieku  3-9  lat  na  temat  zapobiegania  chorobie 
próchnicowej – wzięło   w   tym   udział 1693   uczestników.  Przeprowadzono 
również     50     przeglądów stomatologicznych.

• Umożliwianie osobom niepełnosprawnym włączanie się lub całkowity powrót do czynnego 

życia.  Dla  10  osób  niepełnosprawnych  odbyły  się  spotkania  treningowe,  warsztaty 
muzykoterapii, zajęcia artystyczne oraz zostało udzielone wsparcie psychologiczne.

• Wczesne   wykrywanie   wad   i   schorzeń   narządu   wzroku   i   słuchu   w   populacji  

dzieci   i młodzieży Radlina. Została zwiększona świadomość wśród 594 rodziców na temat 
występowania  wad  wzroku  i  słuchu  u  dzieci  ich  skutków  zdrowotnych  i  społecznych. 
Przeprowadzonych zostało 387 badań przesiewowych słuchu oraz 852 badania przesiewowe 
wzroku.
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• Poprawa stanu zdrowia i  świadomości  zdrowotnej  wśród mieszkańców miasta  Radlin w 

zakresie gruźlicy i chorób płuc. Zwiększony został dostęp do badań mieszkańcom gminy. W 
ramach tego działania odbyły się 3 spotkania z lekarzami specjalistami, w których udział 
wzięło 150 osób, spotkanie z dietetykiem dla 50 osób oraz spotkanie zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Biała Niedziela, w których udział wzięło 250 osób.

13. Sytuacja finansowa miasta

13.1. Realizacja dochodów. 

Wykonanie planowanych dochodów budżetu Miasta Radlin w 2019 roku wyniosło 
84 224 696,58 zł co stanowi 95,97% planu rocznego w kwocie 87 764 913,95 zł.  
Strukturę zrealizowanych dochodów, czyli ich procentowy udział w kwocie dochodów ogółem 
prezentuje poniższy wykres: 

Realizacja dochodów w roku 2019 w porównaniu z latami poprzednimi ma tendencję wzrostową.

13. 2. Wykonanie wydatków. 

Wykonanie  planowanych  wydatków  budżetu  Miasta  Radlin  w  2019  r.  wyniosło    
91 527 461,90 zł co stanowi 96,96% planu rocznego w kwocie 94 394 447,36 zł. Z tego wydatki 
bieżące  wyniosły 80 069 485,17 zł  natomiast  wydatki  majątkowe 11 457 976,73 zł.  Największy 
udział po stronie wydatkowej budżetu mają oświata i wychowanie oraz opieka społeczna. Strukturę 
wydatków wg. źródeł prezentuje poniższa tabela:  
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Wydatki  w porównaniu  z  latami  poprzednimi  mają  tendencję  wzrostową co  pokazuje poniższy 
wykres:

13.3. Wynik finansowy.

Realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie – 7 302 765,32 zł. 
Deficyt został sfinansowany emisją obligacji w kwocie 4 900 000,00 zł oraz wolnymi środkami w 
kwocie 2 402 765,32 zł

Z zaplanowanej emisji obligacji na kwotę 4 900 000,00 zł wyemitowano kwotę 4 900 000,00 zł. 
Nie zaciągano w 2019 roku kredytów ani pożyczek. Spłacono raty pożyczek w WFOŚ na kwotę 
90 791,62 zł wobec planu rocznego w tej samej wysokości. WFOŚ umorzył gminie część pożyczki 

47 / 58

L.P. Wyszczególnienie Wykonanie               

1 2 3 4

1 17,99%

2 9,63%

3 31,78%

4 Pomoc społeczna, ochrona zdrowia, rodzina 28,09%
5 Kultura  2,82%
6 Kultura fizyczna 5,10%
7 Obsługa długu 1,45%
8 Gospodarka mieszkaniowa  2,98%
9 Pozostałe wydatki 0,18%

Wydatki ogółem 100,00%

Struktura  wykonania 
wydatków w %

Transport i łączność, gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

16 463 242,18 zł

Administracja publiczna, bezpieczeństwo 
publiczne i ochr.przeciwpożarowa 

8 810 839,73 zł

Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka 
wychowawcza 

29 084 135,83 zł

25 706 084,64 zł
2 583 782,85 zł
4 667 244,17 zł
1 323 998,74 zł
2 724 871,37 zł

163 262,39 zł
91 527 461,90 zł
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na kwotę  186  949,33 zł. dotyczącej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów.  
W 2019 roku wykupiono obligacje na kwotę 500 000,00 zł. 
Łączne zadłużenie na koniec 2019 r. z tytułu pożyczek i emisji obligacji wyniosło  44 404 118,60 
zł. Składa się na nie kwota z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 254 118,60 zł oraz zadłużenie z 
tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę  44 150 000,00 zł. 
 Poziom zadłużenia na koniec poszczególnych lat z uwzględnieniem roku 2019 i uchwalonego 
długu na rok 2020 prezentuje się następująco. 

Całkowite aktualne zadłużenie i planowane do zaciągnięcia w roku 2020 zostanie spłacone do roku 
2032. 
Szczegółowe informacje za wykonania budżetu za rok 2019 zawarto w sprawozdaniu opisowym z 
wykonania budżetu przyjętym Zarządzeniem Nr S.0050.0046.2020 Burmistrza Radlina z dnia 30 
marca 2020 r.
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Załącznik:

Zestawienie uchwał Rady Miejskiej w Radlinie podjętych w 2019 roku

Numer uchwały Data Temat
Adnotacja o 
realizacji:  

S.0007.001.2019
29 stycznia 

2019 r. 

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w 
zakresie dożywiania „Pomoc Radlina w zakresie 

dożywiania” na lata 2019-2023
W realizacji

S.0007.002.2019
29 stycznia 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr S.0007.095.2018 
Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018 r. 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

W realizacji

S.0007.003.2019
29 stycznia 

2019 r. 

w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu 
Profilaktyki, Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2019”

zrealizowana

S.0007.004.2019
29 stycznia 

2019 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady 
Miejskiej w Radlinie do 

składu Komisji do spraw nagród i wyróżnień 
Burmistrza Radlina za 

osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej

zrealizowana

S.0007.005.2019
29 stycznia 

2019 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady 
Miejskiej w Radlinie do 

składu Zespołu ds. Stypendiów  Burmistrza Radlina 
za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów 
szkół,dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Radlin

zrealizowana

S.0007.006.2019
29 stycznia 

2019 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do 
Międzygminnego Związku

Komunikacyjnego z siedzibą, w  Jastrzębiu-Zdroju
zrealizowana

S.0007.007.2019
29 stycznia 

2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Międzygminnemu Związkowi
zrealizowana
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Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim

S.0007.008.2019
29 stycznia 

2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 
2019 zrealizowana

S.0007.009.2019
29 stycznia 

2019 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
zrealizowana

S.0007.010.2019
29 stycznia 

2019 r.

w sprawie zmiany uchwały z dnia 5 grudnia 2018 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z 

podatku od nieruchomości za rok 2019.
zrealizowana

S.0007.011.2019
29 stycznia 

2019 r.

w sprawie zmiany uchwały z dnia 5 grudnia 2018 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z 

podatku od nieruchomości za rok 2019.
zrealizowana

S.0007.012.2019
29 stycznia 

2019 r.
w sprawie ustalenia zasad określających wysokość 

diet dla radnych.
W realizacji

S.0007.013.2019
26 lutego 

2019
w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Józefa 

Rymera.
zrealizowana

S.0007.014.2019
26 lutego 

2019
w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Gabrieli 

Zapolskiej.
zrealizowana

S.0007.015.2019
26 lutego 

2019

w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat 
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów stanowiących 
własność Miasta Radlin w prawo własności tych 

gruntów.

W realizacji

S.0007.016.2019
26 lutego 

2019

w sprawie planu dofinansowania doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w 
jednostkach oświatowych, których organem 

prowadzącym jest Miasto Radlin.

Zrealizowana 

S.0007.017.2019
26 lutego 

2019

w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Radlin oraz określenia 
granic obwodów publicznych szkół podstawowych, 

od 1 września 2019 roku.

W realizacji

S.0007.018.2019
26 lutego 

2019

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Miasto Radlin, 
od września 2019 roku

W realizacji

S.0007.019.2019
26 lutego 

2019

w sprawie zmiany uchwały 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 

W realizacji
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jednostka samorządu terytorialnego.

S.0007.020.2019
26 lutego 

2019
w sprawie przyjęcia Miejskiego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
W realizacji

S.0007.021.2019
26 lutego 

2019

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów 
Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne 
osiągnięcia uczniom szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Radlin

W realizacji

S.0007.022.2019
26 lutego 

2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej 
obszar w rejonie ulicy Matejki (MP13

W realizacji

S.0007.023.2019
26 lutego 

2019

w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin w 
2019 roku.

W realizacji

S.0007.024.2019
26 lutego 

2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin 2019 rok zrealizowana

S.0007.025.2019
26 lutego 

2019
w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2032. zrealizowana

S.0007.026.2019
26 marca 

2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Wodzisławskiemu na realizację zadania przy drogach 

powiatowych położonych na terenie
Radlina.

zrealizowana

S.0007.027.2019
26 marca 

2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu 
Rydułtowy na realizację zadania przy drodze 

gminnej- ul. Narutowicza położonej na terenie miast 
Radlin i Rydułtowy.

zrealizowana

S.0007.029.2019
26 marca 

2019

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin dla nauczycieli, którym powierzono 
stanowisko kierownicze oraz określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionym w 

placówkach prowadzonych przez Miasto Radlin.

W realizacji

S.0007.030.2019
26 marca 

2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2019 

rok.
zrealizowana

S.0007.031.2019
26 marca 

2019
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej na lata od 2019 do 2032.
zrealizowana

S.0007.032.2019
9 kwietnia 

2019
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej na lata od 2019 do 2032.
zrealizowana 

S.0007.033.2019
9 kwietnia 

2019
w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze 
Wojewody Śląskiego  nr NPII.4131.4.5.2019 z dnia 

zrealizowana
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13 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.

S.0007.034.2019
30 kwietnia 

2019

W sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z 
budżetu Miasta Radlin dla jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej, sposobu jej rozliczania i kontroli.

zrealizowana

S.0007.035.2019
30 kwietnia 

2019
w sprawie aktualizacji „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022.”
zrealizowana

S.0007.036.2019
30 kwietnia 

2019
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad 

ich zbywania i wykupu.
zrealizowana

S.0007.037.2019
30 kwietnia 

2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu w 

Jastrzębiu Zdroju.
zrealizowana

S.0007.038.2019
30 kwietnia 

2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2019 

rok
zrealizowana

S.0007.039.2019
30 kwietnia 

2019
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta Radlin na lata 2019-2032.
zrealizowana

S.0007.040.2019 28 maja 2019
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi 

Radlina.
zrealizowana

S.0007.041.2019 28 maja 2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 

Radlin za 2018 r.
zrealizowana

S.0007.042.2019 28 maja 2019
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radlina 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
zrealizowana

S.0007.043.2019 28 maja 2019
w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych 

działań wpływających na poprawę jakości powietrza 
w Polsce.

zrealizowana

S.0007.044.2019 28 maja 2019
w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. 

Kwiatowej.
zrealizowana

S.0007.045.2019 28 maja 2019
w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Gabriela 

Narutowicza.
zrealizowana

S.0007.046.2019 28 maja 2019
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na 

nieruchomości przy ul. Spacerowej.
W realizacji

S.0007.047.2019 28 maja 2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 

2019.
zrealizowana

S.0007.048.2019 28 maja 2019
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
zrealizowana

S.0007.049.2019
25 czerwca 

2019

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Radlin na lata 2018-2021 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2025.
W realizacji

S.0007.050.2019
25 czerwca 

2019

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

zrealizowana
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na terenie Radlina.

S.0007.051.2019
25 czerwca 

2019

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej  trybu 
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta 
Radlin dla jednostek ochotniczej straży pożarnej, 

sposobu jej rozliczania i kontroli.

zrealizowana

S.0007.052.2019
25 czerwca 

2019
w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Przyjaźni.

Nie 
zrealizowana

S.0007.053.2019
25 czerwca 

2019
w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. 

Modrzewiowej.
W realizacji

S.0007.054.2019
25 czerwca 

2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej 
obszar w rejonie drogi 3. KDD na południe od ulicy 

Rymera (MP 16).

W realizacji

S.0007.055.2019
25 czerwca 

2019

w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 

Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Józefa 
Rymera 

i Domeyki (MP7).

W realizacji

S.0007.056.2019
25 czerwca 

2019

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

(MP8)

W realizacji

S.0007.057.2019
25 czerwca 

2019

w sprawie  zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 

Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy 
Spacerowej (MP9).

W realizacji

S.0007.058.2019
25 czerwca 

2019

w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 

Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy 
Wrzosowej (MP10).

W realizacji

S.0007.059.2019
25 czerwca 

2019

w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 

Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Rybnickiej i 
Mikołajczyka (MP11).

W realizacji

S.0007.060.2019
25 czerwca 

2019
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 

2019.
zrealizowana

S.0007.061.2019
25 czerwca 

2019
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
zrealizowana

S.0007.062.2019
25 czerwca 

2019
w sprawie powołania zespołu dla przygotowania 

wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
zrealizowana

S.0007.063.2019
25 czerwca 

2019
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o 
zrealizowana
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kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023.

S.0007.064.2019
25 czerwca 

2019
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej.
zrealizowana

S.0007.065.2019
27 sierpnia 

2019 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu 

Wodzisław na renowację sztandaru
zrealizowana

S.0007.066.2019
27 sierpnia 

2019 r.

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej 
Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr 

Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl
zrealizowana

S.0007.067.2019
27 sierpnia 

2019 r.

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części miasta Radlin 
obejmującego obszar w południowo-wschodniej 

części miasta ograniczonego ulicami: Napierskiego, 
Rymera, Korfantego, Dworcową, Rybnicką oraz linią 

kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim

W realizacji

S.0007.068.2019
27 sierpnia 

2019 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

budżetu obywatelskiego na 2020 rok
W realizacji

S.0007.069.2019
27 sierpnia 

2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 

2019.
zrealizowana

S.0007.070.2019
27 sierpnia 

2019 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
zrealizowana

S.0007.071.2019
27 sierpnia 

2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi zrealizowana

S.0007.072.2019
24 września 

2019 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Radlinie.
zrealizowana

S.0007.073.2019
24 września 

2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na 

realizację zadania przy drodze powiatowej położonej 
na terenie Radlina.

zrealizowana

S.0007.074.2019
24 września 

2019 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w oświatowych jednostkach 

organizacyjnych, których organem prowadzącym jest 
Miasto Radlin.

unieważniona

S.0007.075.2019
24 września 

2019 r.
w sprawie zasad obciążania i wydzierżawienia 

nieruchomości komunalnych.
W realizacji

S.0007.076.2019
24 września 

2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 

2019.
zrealizowana

S.0007.077.2019
24 września 

2019 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
zrealizowana

S.0007.078.2019
24 września 

2019 r. 
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego 

w Gliwicach na kadencję 2020-2023
zrealizowana

54 / 58



RAPORT O STANIE MIASTA RADLIN ZA ROK 2019

S.0007.079.2019
29 

października 
2019r.

w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2020

W realizacji

S.0007.080.2019
29 

października 
2019r.

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej 
pomiędzy Miastem Radlin oraz Miastem Oszmiana 

(Białoruś).

niezrealizowan
a

S.0007.081.2019
29 

października 
2019r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej 
obszary 

w rejonie ul. Młyńskiej oraz ul. Sokolskiej (MP19).

Nie 
zrealizowana

S.0007.082.2019
29 

października 
2019r.

w  sprawie zaliczenia działek nr 4775/220,
4777/220,4779/220,4786/201, 4820/201 do kategorii 

drogi gminnej.
zrealizowana

S.0007.083.2019
29 

października 
2019r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 
2019.

zrealizowana

S.0007.084.2019
29 

października 
2019 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.

zrealizowana

S.0007.085.2019
26 listopada 

2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień  z 

podatku od nieruchomości na rok 2020.
W realizacji

S.0007.086.2019
26 listopada 

2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr S.0007.099.2018 
Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018r. w 

sprawie ustalenia wysokości podatku od 
nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci 

kanalizacyjnej.

zrealizowana

S.0007.087.2019
26 listopada 

2019 r.

w sprawie wysokości stawki podatku od 
nieruchomości stosowanej dla budynków 

mieszkalnych lub ich części w zabudowie innej niż 
wielorodzinna, a w których zastosowano wyłącznie 

ekologiczne źródła ciepła.

W realizacji

S.0007.088.2019
26 listopada 

2019 r.

w sprawie przystąpienia Miasta Radlin do realizacji 
Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 
realizowanego ze środków Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W realizacji

S.0007.089.2019
26 listopada 

2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie miasta Radlin oraz określenia warunków i 
trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 

W realizacji
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środków komunikacji elektronicznej.

S.0007.090.2019
26 listopada 

2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 
celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne 

kluby dziecięce na terenie Miasta Radlin.

W realizacji

S.0007.091.2019
26 listopada 

2019 r.
w sprawie aktualizacji  „ Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022.”
W realizacji

S.0007.092.2019
26 listopada 

2019 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. ks. kard. 

Bolesława Kominka.
W realizacji

S.0007.093.2019
26 listopada 

2019 r.
w sprawie zamiany nieruchomości przy ul. Ludwika 

Solskiego i Kornela Ujejskiego.
W realizacji

S.0007.094.2019
26 listopada 

2019 r.
w sprawie obciążenia nieruchomości przy ul. 

Odległej prawem użytkowania.
zrealizowana

S.0007.095.2019
26 listopada 

2019 r.
w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Stanisława 

Mikołajczyka.
zrealizowana

S.0007.096.2019
26 listopada 

2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta 
Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Matejki 

(MP13).

W realizacji

S.0007.097.2019
26 listopada 

2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta 

Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy 
Rydułtowskiej (MP14).

W realizacji

S.0007.098.2019
26 listopada 

2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta 
Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. kard. 

Bolesława Kominka (MP17).

W realizacji

S.0007.099.2019
26 listopada 

2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 

2019.
zrealizowana

S.0007.100.2019
26 listopada 

2019 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
zrealizowana

S.0007.101.2019
26 listopada 

2019 r.

w sprawie wystąpienia z apelem do Posłów na Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej o odrzucenie projektu 
ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i 

górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko.

zrealizowana

S.0007.102.2019
10 grudnia 

2019 r.

w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z nieruchomości 

zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin
W realizacji

S.0007.103.2019 19 grudnia w sprawie budżetu Miasta Radlin na rok 2020. W realizacji
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2019 r.

S.0007.104.2019
19 grudnia 

2019 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 

Radlin na lata od 2020 do 2032.
W realizacji

S.0007.105.2019
19 grudnia 

2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin w 
2020 roku.

W realizacji

S.0007.106.2019
19 grudnia 

2019 r.

w sprawie  wysokości opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą 

jest Burmistrz Radlina.
Unieważniona

S.0007.107.2019
19 grudnia 

2019 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe, lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku.

Unieważniona

S.0007.108.2019
19 grudnia 

2019 r.

w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z nieruchomości 

niezamieszkałych, położonych na terenie Miasta 
Radlin stanowiących Rodzinne Ogrody Działkowe.

Unieważniona

S.0007.109.2019
19 grudnia 

2019 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Miasta Radlin, na których 

znajdują się domki letniskowe, lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku oraz określenia warunków i 

trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej

Unieważniona

S.0007.110.2019
19 grudnia 

2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta 
Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Henryka 

Sienkiewicza i Wypandów (MP12).

Unieważniona

S.0007.111.2019
19 grudnia 

2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta 

Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa 
Rymera i Głożyńskiej (MP15).

Unieważniona

S.0007.113.2019
19 grudnia 

2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 

2019.
zrealizowana

S.0007.114.2019
19 grudnia 

2019 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
zrealizowana
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S.0007.115.2019
19 grudnia 

2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi. zrealizowana

S.0007.116.2019
19 grudnia 

2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi. zrealizowana

S.0007.117.2019
19 grudnia 

2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji zrealizowana

S.0007.118.2019
19 grudnia 

2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na I półrocze 2020 roku.
W realizacji

S.0007.119.2019
19 grudnia 

2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej 

w Radlinie.
W realizacji
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