
RAPORT O STANIE 
MIASTA RADLIN 

ZA ROK 2020

RADLIN
2021

1 / 74



Szanowni Mieszkańcy! 

Po raz trzeci oddajemy w Wasze ręce „Raport o Stanie Miasta”. Na przestrzeni tych trzech 
edycji niniejszego dokumentu, można zaobserwować już pojawiające się tendencje, zmieniające się 
dane, nakreślić kierunek następujących po sobie zmian. To bodaj najcenniejsze co tego typu 
dokumenty mogą przynieść – zilustrować toczące się procesy, których w inny sposób nie 
moglibyśmy dojrzeć.

„Raport...” jest jednak przede wszystkim skondensowanym komunikatem dla Państwa – dla 
mieszkańców naszego miasta. To zbiór najważniejszych danych, jakie dotyczą funkcjonowania 
Radlina w ostatnim roku, oraz – porównawczo – w stosunku do kilku ostatnich lat. Ten, stosunkowo
nowy element polityki informacyjnej, sprawdził się w naszych warunkach doskonale. To także 
dobre świadectwo realizowanych przez radliński samorząd polityk – świadectwo również 
badawcze, dla przyszłych pokoleń.

2020 rok zapamiętamy jako początek nowego zagrożenia. 
Mowa oczywiście o koronawirusie i zafunkcjonowaniu w przestrzeni publicznej słowa, dotychczas 
raczej obcego, które stało się szybko elementem naszej nowej codzienności - „pandemia”. 
Epidemiczne zagrożenie o skali globalnej zmieniło praktycznie wszystko, przewartościowało wiele 
elementów naszego życia. Wpłynęło także znacząco na funkcjonowanie miast i regionów.
Nie inaczej było z Radlinem, gdzie po raz kolejny okazało się, że w obliczu zagrożenia, naszą 
najsilniejszą stroną jest to, co charakteryzuje miasta naszej wielkości – bezpośredniość relacji, 
szybka zdolność mobilizacyjna samych mieszkańców w obliczu kryzysu i wreszcie realne, 
prawdziwe znaczenie hasła, z którym wiele lat temu związaliśmy naszą politykę informacyjną - 
„miasto z sercem”.

Kiedy oddajemy do Państwa rąk ten dokument, wszyscy wierzymy, że zagrożenie 
koronawirusem wreszcie minie. Bez wątpienia jednak doświadczenia jakie nabyliśmy (i wciąż 
nabywamy) mierząc się z tym zjawiskiem, pozostaną z nami na długie lata i usprawnią wiele 
z procesów w zarządzaniu. Na porównanie tego przyjdzie jednak czas. I znajdzie to także swoje 
odzwierciedlenie w kolejnych edycjach „Raportu o stanie miasta”.

Tymczasem zachęcam do lektury tegorocznego „Raportu...” dziękując wszystkim, 
za dołożenie swojej cegiełki do jego powstania

Burmistrz Radlina
Barbara Magiera
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1. Ochrona środowiska.

1.1. 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 22 czerwca 2020 roku.
Podstawą  udzielania  mieszkańcom  Radlina  dotacji  była  uchwała  Rady  Miejskiej  w  Radlinie  
w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym
pochodzących z wpływów z tytułu opłat  za  korzystanie  ze środowiska i  administracyjnych kar
pieniężnych  za  przekroczenia  i  naruszenia  wymogów  korzystania  ze  środowiska,  na
dofinansowanie  kosztów  inwestycyjnych  związanych  z  ochroną  powietrza  i  wykorzystaniem
lokalnych  źródeł  energii  odnawialnej.  W  uchwale  tej  został  zawarty  szczegółowy  regulamin
udzielania  i  rozliczania  przyznanych  dotacji.  Podobnie  jak  w  latach  ubiegłych  wysokość
udzielanych dotacji w 2020 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 2020 roku  udzielono z budżetu Miasta 62 dotacje o łącznej wartości 306393,49 zł  i tym samym
realizacja wniosków z naboru z 2018 roku została zakończona. Ponadto realizowane były dotacje 
w  ramach  programu  "  Słoneczny  Radlin"  w  oparciu  o   Uchwałę  Nr  S.  0007.029.2020  Rady
Miejskiej w Radlinie z dnia  28 kwietnia 2020 r.
W 2020 roku udzielono 16 dotacji na łączną kwotę  79580,82 zł, dotacje będą również udzielane 
w latach kolejnych zgodnie z deklaracjami mieszkańców.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie dotacji udzielony na przestrzeni ostatnich trzech lat.

2018 2019 2020 (nabór z
2018)

2020
(Słoneczny
Radlin)

2020
(całość)

Łączny koszt 1 669 849,25 zł 984 642,15 zł 1 021 588,17 zł 355 502,61 zł 1 377 090,78 zł

Środki miasta 566 203,00 zł 330 048,04 zł 306 393,49 zł 79 580,82 zł 385 974,31 zł 

Środki
mieszkańców

1 108 646,25 zł 654 594,11 zł 720 195,28 zł 260 921,80 zł 981 117,08 zł

Na terenie  Miasta  w dalszym ciągu funkcjonuje czujnik jakości  powietrze firmy Airly.  Wyniki
pomiarów prezentowane są na stronie internetowej miasta a także w aplikacji Airly.
Dodatkowo na terenie Szkoły Podstawowej nr. 1 przy ul. Makuszyńskiego został zamontowany
przez PGG S.A.  czujnik jakości powietrza którego wyniki wyświetlane są na tablicy umieszczonej
na budynku MOSIRu.

Od kwietnia  2017 roku na terenie województwa śląskiego obowiązują zapisy uchwały Sejmiku
Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji,  w których następuje spalanie paliw, czyli  tak zwanej uchwały
„anty-smogowej”.  Realizując  obowiązki  wynikające  z  niniejszej  uchwały  Straż  Miejska
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przeprowadziła w 2020 roku 177 kontroli palenisk domowych pod kątem spalania odpadów, w tym
42 na zgłoszenia. Pobrano wówczas 6 próbek popiołów, nałożono 1 mandat karny.

W  ramach  działalności  edukacyjnej  przeprowadzono  w  lutym  2020  roku  szkolenie  
dla  mieszkańców  miasta  ze  sposobów  ekologicznego  spadania  paliw  w  piecach  zasypowych,
w spotkaniu ponadto brali udział przedstawiciele Straży Miejskiej i OSP w Radlinie.

W 2019 r.  podpisana  został  umowa z  firmą   Energoekspert  Sp.z  o.o.  na  opracowanie  kolejnej
„Aktualizacji  założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Miasta Radlin" (poprzedni dokument został przyjęty uchwałą nr S.0007.001.2018 z dnia 23 stycznia
2018r).  W 2020 roku trwały prace nad opracowaniem nowej Aktualizacji (…), które bezpośrednio
związane były z planami podmiotów energetycznych zaangażowanych w budowę nowego bloku
energetycznego  na  terenie  Koksowni  Radlin  oraz  wyprowadzenie  ciepła  do  miejskiej  sieci
ciepłowniczej.  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.  Realizując zapisy ww. porozumienia w 2020 roku trwały prace
zespołu  roboczego  powołanego  przez  Burmistrz  Radlina,  którego  zadaniem  jest  koordynacja
działań  dotyczących  zaopatrzenia  miasta  w ciepło.  W  skład  zespołu  wchodzą  przedstawiciele
wszystkich Stron Porozumienia. Do końca 2020 r. wypracowaliśmy model zaopatrzenia w ciepło
mieszkańców  Radlina,  który  został  zaakceptowany  przez  wszystkie  zaangażowane  spółki
energetyczne. Nowy blok energetyczny na terenie Koksowni Radlin zabezpieczy potrzeby własne
Koksowni oraz potrzeby cieplne KWK ROW Ruch Marcel oraz systemu ciepłowniczego Miasta
Radlin. Ustalenia te będą  miały przełożenie na zapisy „Aktualizacji  założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radlin”.
Innym  programem  realizowanym  na  terenie  Miasta  jest  Program  Gospodarki  Niskoemisyjnej
(PGN), którego aktualizacja została przyjęta Uchwałą nr S.0007.046.2020 z dnia 11 sierpnia 2020 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. 

Od dłuższego czasu Miasto Radlin prowadziło rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.
na temat rozbudowy sieci gazowej na terenie naszego Miasta. Efektem prowadzonych rozmów jest
projekt rozbudowy sieci gazowej w ulicach: Rymera (w kierunku Głożyn), Kominka, Domeyki,
Reymonta,  Wrzosowej,  Napierskiego,  Malinowej,  Makuszyńskiego,  Osiedle  Domków
Jednorodzinnych oraz osiedle przy ul. Kominka. Zgodnie z informacją uzyskaną z PSG Sp. z o.o.
w 2020 r. wykonana została dokumentacja projektowa  rozbudowy sieci, oraz uzyskano pozwolenie
na budowę.  Inwestycja ma zostać zrealizowana do listopada 2021 roku. 
Ponadto  Polska  Spółka  Gazownictwa  planuje  gazyfikację  obejmującą   ul.  Przyjaźni  i  Matejki
(termin  realizacji  to  II  kwartał  2021  r.),  ul.  Głożyńskiej  (termin  wykonania  dokumentacji
projektowej to III kwartał 2022 roku).
Trwają  także  prace  nad  opracowaniem  koncepcji  gazyfikacji  takich  ulic  jak:  ul.  Narutowicza,
Zapolskiej, Puszkina, Wiosenna.
W  2020  roku   wspólnie  z  Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony  Środowiska  Miasto  Radlin
zorganizowano Mobilny punktu informacyjnego do mieszkańców w związku z funkcjonowaniem
programu „Czyste powietrze”, a  docelowo w październiku 2020 podpisane zostało z WFOŚiGW 
w Katowicach  porozumienie dotyczące prowadzenia w Radlinie stałego punktu konsultacyjnego  
dla mieszkańców. 
W ramach funkcjonowania Punktu  w 2020 roku  zostało złożonych 51 wniosków, udzielono 135
konsultacji umówionym mieszkańcom oraz 388 konsultacji telefonicznych.
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Istotnym  problemem zgłaszanym przez  mieszkaniowców Miasta  w ubiegłych  latach  był
intensywny okresowy opad pyłu, który był efektem eksploatacji hałdy prowadzonej przez  firmę
„Barosz – Gwimet” Sp. z o. o.  W  2019 r. odbyło się spotkanie  z mieszkańcami, w którym wzięli
udział przedstawiciele  Spółki „Barosz-Gwimet” oraz przedstawiciele organów wydających spółce
pozwolenia  na  prowadzenie  działalności  tj.   Starosta  Wodzisławski,  Marszałek  Województwa
Śląskiego.  Efektem  spotkania  było  ustawienie  przez  Śląski  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony
Środowiska  mobilnych stacji pomiarowych dla zbadania zanieczyszczenia powietrza wynikającego
z eksploatacji hałdy, na wniosek Miasta Radlin prowadzenie pomiarów zostało przedłużone z maja
do września 2020 r. 
Ostatecznie  pomiary  opadu  pyłu  prowadzone  były  w  okresie  od  29.11.2019  r.  do  20.11.2020.
Punkty pomiarowe zlokalizowane były przy ulicach Wrzosowej, Rymera, Napierskiego. 
Z informacji przekazanych przez WIOŚ w Katowicach w żadnej z przedmiotowych lokalizacji nie
stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm zanieczyszczenia. 

1.2. 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 2020 usługę odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Miasta Radlin kontynuowała
firma Naprzód Sp. z o.o. z Rydułtów, na podstawie umowy obejmującej okres  od 1 stycznia 2020 r.
do 31 grudnia 2021 r., zawartej w dniu 18 grudnia 2019 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  –  przede  wszystkim  –  Rodzinnych  Ogrodów
Działkowych.
Właściciele wskazanych powyżej nieruchomości złożyli do Urzędu Miasta w Radlinie deklaracje 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniżej zamieszczono informację
jak kształtowały się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2018 –
2020.

Rok 2018 i 2019 
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 rekreacyjne i wypoczynkowe za rok:
- 30,00 zł – segregacja,
- 60,00 zł – brak segregacji,
Rok 2020:
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1. Od mieszkańca na miesiąc:
- 26,00 zł – segregacja,
- 100,00 zł – brak segregacji,
2. Od jednego domku letniskowego za rok:
- 100,00 zł – segregacja,
- 400,00 zł – brak segregacji,
3. Od innej (jednej) nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjne i wypoczynkowe, w tym
Rodzinne Ogrody Działkowe, za każdy worek lub pojemnik:
- 60,00 zł – segregacja,
- 240,00 zł – brak segregacji,
4. worek o pojemności 80 l:              11,28 zł
worek o pojemności 120 l:               16,93 zł
pojemnik o pojemności 110 l:             5,42 zł
pojemnik o pojemności 240 l:           11,82 zł
pojemnik o pojemności 1100 l:         54,17 zł

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 roku 2020 z  przedmiotowego rejestru  na  wniosek
wykreślono 4 podmioty. Na dzień 31.12.2020 r.  w rejestrze wpisanych było 10 podmiotów, z czego
4 podmioty działały aktywnie na terenie Miasta Radlin, co stwierdzono na podstawie złożonych
zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawozdań.

W  ramach  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  właściciele  nieruchomości
zamieszkałych zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielolokalowej na terenie Miasta Radlin,
zostali zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych za pomocą pojemników i
worków. 
Utworzono 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,
do którego właściciele nieruchomości objętych systemem mogli we własnym zakresie, zgodnie  
z  indywidualnymi  potrzebami,  bez  dodatkowych  opłat  i  ograniczeń  dostarczać  wysegregowane
frakcje odpadów.

Łączna masa odpadów komunalnych zebranych w PSZOK w latach 2018 – 2020 (w tonach)

2018 r. 2019 r. 2020 r. 

919,909 1686,430 1588,176

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych na terenie Miasta w latach 2018 – 2020.

2018 r. 2019 r. 2020 r. 

6805,941 6800,728 6907,448
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Stawka opłaty za  gospodarowanie odpadami  komunalnymi dotycząca  właścicieli  nieruchomości
zamieszkałych  została  podwyższona  do  kwoty  26,00  zł  za  osobę  na  miesiąc.  Na  ten  wzrost  
w stosunku do stawki z lat poprzednich składa się wiele czynników, a wśród nich można wymienić:
- wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 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),
- spadająca liczbę osób zadeklarowanych, którą zaprezentowano w tabeli porównawczej poniżej:

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

16266 16165 16057 15849 15734 15662 15673 15340

- zniżka od posiadania kompostownik. Od 1 lipca 2020 r. złożono 97 deklaracji z uwzględnieniem
kompostownika. 
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”,
- stale rosnącej ilości odpadów.
Nadal jednym z większych problemów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi jest
słaba segregacja odpadów „u źródła” w zabudowie wielolokalowej. Działania ze strony miasta,  
a  także  spółdzielni  mieszkaniowych  zmierzały  do  poprawy estetyki  i  funkcjonalności  punktów
gromadzenia odpadów.

1.3. Opieka nad zwierzętami
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Schronienia  dla  kotów  bezdomnych  –  element  realizowanej  przez  miasto  opieki  nad
zwierzętami (fot.: Marek Gajda) 

Działając  w  oparciu  o  ustawę  o  ochronie  zwierząt  oraz  uchwałę  Rady  Miejskiej  (nr
S0007.105.2019)  w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin,  w 2020 roku podjęto następujące
działania:
1) zapewniono 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  również
poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz proces adopcyjny kończący etap pobytu
zwierzęcia w schronisku,
2) zapewniono opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w ramach umowy z Gabinetem weterynaryjnym
„Nasi Przyjaciele” w Wodzisławiu Śląskim,
3) dokarmiano bezdomne koty od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. oraz od 1 października do 31
grudnia 2020r. W ramach tego działania wydano 2121 szt. puszek z karmą mokrą i 174 paczek
karmy suchej,
3) odławiano bezdomne zwierzęta,
4)  zapewniono  całodobową opiekę  weterynaryjną,  którą  prowadzi  gabinet  weterynaryjny „Nasi
Przyjaciele” w Wodzisławiu Śląskim.

W ramach powyższych działań w 2020 roku zapewniono opiekę  bezdomnym zwierzętom, w tym:
psom,  kotom oraz  zwierzętom dzikim ( 1 krogulec, 1 nietoperz, 1 dzięcioł).

 Porównanie lata 2018, 2019, 2020
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2018 2019 2020

Karma Puszki
(szt.)

Sucha
(kg) 

Puszki
(szt.)

Sucha
(kg) 

Puszki
(szt.)

Sucha
(kg) 

825 67 1715 135 2121 174

Budki dla kotów 1
(Pocztowa)

3 
(  Mikołajczyka,
Wieczorka)

Zapewnienie  opieki
zwierzętom
bezdomnym

Psy Koty Psy Koty Psy Koty

25 55 46 91 34 95

Zapewnienie  opieki
zwierzętom dzikim

5 ( zając, 4 sarny ) 6 ( 1 gołąb, 1 zając, 2
jeże,  1  pustułka,   1
sarna)

3 ( krogulec, nietoperz,
dzięcioł)

1.4. Wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia roślinności

Działając w oparciu o ustawę o ochronie przyrody wykonano następujące działania:
1. Do Urzędu Miasta Radlin wpłynęło 148 zgłoszeń mieszkańców dotyczących zamiaru usunięcia
drzew (27 zaświadczeń o braku sprzeciwu), do których w ramach ustawy wydano 10 sprzeciwów
(tym 2 dotyczyły wycinki drzew, 8 nieuzupełnienie zgłoszenia w terminie), 3 zgłoszenia pozostały
bez rozpatrzenia. Wystosowano dwa pisma, które dotyczyły nieusuwania drzew w okresie lęgowym
ptaków ze względu na budki znajdujące się na drzewach. 
2. Do Urzędu Miasta Radlin wpłynęło 35 wniosków o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew,  
 do których wydano 21 decyzji, w tym:
- 18 decyzji zezwalających na wycinkę drzew, w tym 3 częściowo ograniczające wycinkę
- 2 decyzje o odmowie wycięcia drzew,
- 3 wnioski pozostały bez rozpatrzenia,
- dla 11 wniosków odmówiono wszczęcia postępowania,
- dla 1 wniosku umorzono postępowanie.

Porównanie lat 2018, 2019, 2020

2018 2019 2020

Zgłoszenia 108 138 148

wnioski 23 16 35

Złożono  3  wnioski  do  Starostwa  Powiatowego  w  Wodzisławiu  Śląskim  na  wycinkę  drzew.  
Wydano 2 zgody na wycinkę drzew na terenach miejskich: 
- 1:  dzierżawca terenów miejskich.
- 1: Szkoła Podstawowa nr 3

Pielęgnacji i cięciom korekcyjnym poddano wiele drzew i krzewów w zależności od potrzeb, m.in.
przy ul. Czecha, ul. Korfantego, ul. Mariackiej, Wieczorka, Jaśminowej, Modrzewiowej, Irysowej,
Sokolskiej, Odległej, Wiosny Ludów, Rydułtowskiej.
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Przeprowadzono  zgodnie  z  wydanymi  decyzjami  wycinkę  31  drzew  na  terenach  miejskich.
Dokonano  również  nasadzeń  w  ilości  41  szt.  drzew  i  821  szt.  krzewów.  Wycinkę  drzew
przeprowadził Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie.

Porównanie lata 2018, 2019, 2020

2018 2019 2020

Wycinka Nasadzenia Wycinka Nasadzenia Wycinka Nasadzenia 

26 D D K 44 D K 31 D D K

82 1000 175 704 41 821

D-drzewa
K-krzewy

1.5.  Wsparcie  dla  organizacji  pozarządowych  w  zakresie  ekologii

Miasto realizuje również programy i kampanie edukacyjne, skierowane do społeczności lokalnej  
w celu podniesienia świadomości ekologicznej. Opracowana została specjalna strategia działań  
w  zakresie  ochrony  owadów,  gdzie  obok  stawiania  "hoteli  dla  owadów"  (15  szt.  w  mieście),
promocji lokalnych pasiek w (ramach Eko-Bazaru i Jarmarku Pszczelego), akcji promocyjnych  
z  „Zielną  Biksą”  (pojemniki  z  nasionami  roślin  dla  mieszkańców)  realizowane  są  również
specjalne  zajęcia  w  szkołach.
Ważnym (jeśli nie najważniejszym) elementem "pszczelej polityki" jest zapewnienie odpowiedniej
roślinności miododajnej, w szczególności na terenach silnie zurbanizowanych i przemysłowych.  

Miasto  dotuje  również  zadania  publiczne  dla  organizacji  pozarządowych,  w  obszarze  ekologii
 i ochrony zwierząt. W 2020 roku wyglądało to następująco: 

Lp. Tytuł oferty / Oferent Kwota wnioskowana Kwota dofinansowania
1 Rodzinny festyn ekologiczny o charakterze

gminnym pod hasłem " Czyste środowisko -
najlepsze  uzdrowisko"  
Forum Firm z siedzibą w Radlinie

5 430,00 zł 3 200,00 zł

2 Zostań  EKOLOGIEM-  nie  bądź  natury
wrogiem!
Stowarzyszenie  Kobiet  Aktywnych  z
siedzibą w Radlinie

15 000,00 zł 11 800,00 zł

Łącznie: 20 430,00 zł 15 000,00 zł

12 / 74



1.6.  Ekologia  w  placówkach  oświatowych

Programy, projekty ekologiczne realizowane przez placówki oświatowe:
2020 2019 2018

PP 1  Ekokulturalne 
przedszkole (3 
certyfikaty)

 Czyste powietrze wokół
nas,

 Stop SMOG,
 Ogólnopolski Program 

edukacyjny – Zbieraj 
baterie.

 “Wszystkie dzieci 
zbierają 
elektrośmieci”

 „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury”

 „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury”

 „Mamo, Tato Wole 
Wodę”

PP 2  “Kubusiowi Przyjaciele 
Natury”

 “Ekokulturalne 
przedszkole”

 “Działaj z impetem”
 „Akcja ekologiczno- 

charytatywna - wkręć 
się w pomaganie- 
zbieranie nakrętek”

 “Kubusiowi 
Przyjaciele Natury”

 “Mamo, Tato 
wolę wodę”

PP 3 • „Skąd się biorą 
produkty 
ekologiczne?"

• "Co i dlaczego 
dymi?"

SP 1 • Sprzątanie świata,
• Zużyte baterie 

zbieramy, wspólnie o 
środowisko dbamy – 
REBA (Organizacja 
Odzysku),

• “Z przyrodą za pan 
brat”– Miejski 
Konkurs Ekologiczny,

• “Elektrośmieci 
oddajesz – nagrody 
dostajesz” - zbiórka 
elektrośmieci w 
ramach 
Ogólnopolskiego 
Programu 
Edukacyjnego „Ze 
starego nowe” dla 
szkół woj. Śląskiego

• Sprzątanie świata,
• zużyte baterie 

zbieramy, 
wspólnie o 
środowisko dbamy
– REBA 
(Organizacja 
Odzysku),

• Segregowanie 
odpadów,

• Elektrośmieci 
oddajesz – 
nagrody dostajesz 
- zbiórka 
elektrośmieci 
w ramach 
Ogólnopolskiego 
Programu 
Edukacyjnego „Ze 

• Sprzątanie świata,
• Chrońmy wodę 

dla przyszłych 
pokoleń,

• Zużyte baterie 
zbieramy, 
wspólnie o 
środowisko 
dbamy – REBA 
(Organizacja 
Odzysku),

• Segregowanie 
odpadów – 
projekt Miasta 
Radlin, ulotki, 
prezentacje
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• Akcja ekologiczna - 
Dokarmianie ptaków 
– warsztaty z 
myśliwymi, lekcje 
przyrody w lesie we 
współpracy z 
Nadleśnictwem 
Rybnik, 

starego nowe” dla 
szkół woj. 
śląskiego

SSP 2 • "Dbamy o ekologię - 
wynalazki szkodliwe 
dla przyrody i 
wynalazki, które 
chronią naszą 
przyrodę"

• "Śniadanie daje moc"

• "Światowy dzień 
Ziemi - sprzątanie 
świata" (w 2020 roku 
- sprzątanie 
wirtualne)

• Bajkoterapia 
"Spotkanie z 
drzewem"

• "Las naszym 
wspólnym domem"

• "Światowy Dzień 
Wody"

• "Wiem, co jem"

• "Z przyrodą za pan 
brat" (projekt 
realizowany wraz z 
rodzicami)

• "Od sadzonki do 
roślinki" Wojewódzka
akcja informacyjno - 
edukacyjna 
"Wirusoochrona"

• Program własny: 
"Zdrowy styl życia 
przez cztery pory 
roku", 

• "Zajęcia 

 „Wszystkie dzieci 
zbierają 
elektrośmieci”

 projekt "Wesoła 
pszczółka" 
i powstanie zielonej 
klasy

 powstanie Zielonej 
Pracowni z Budżetu 
Obywatelskiego, 
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laboratoryjne"

SP 3  Realizacja projektu 
grantowego z Ekologią 
na Ty dla uczniów klas 
VII

 Realizacja projektu 
grantowego z Eko- 
logicznie dla uczniów 
klas VII

 Organizacja II 
Międzyszkolnych 
warsztatów 
chemicznych- Eko-
kosmetyki

 Włączanie szkoły do 
miejskich konkursów
fotograficznych o 
tematyce 
ekologicznej,

 Udział klas 
młodszych w 
ogólnopolskim 
projekcie „Śniadanie 
daje moc”

 Ogólnopolski 
Konkursu 
Ekologiczny 
Równać Szanse

 Ogólnopolski  
Konkurs ”Drzewo 
Roku” 
• Ogólnopolski 

Konkurs 
Ekoplaneta

 Ogólnopolska Akcja
“Uwielbiam Zdrowo
Żyć”

SP 4  „Zrobimy Cię na 
zielono, czyli EKO-
szkoła w lesie”

 „W 10 miesięcy dookoła
świata” 

 „Dbam, segreguję, nie
marnuję i nie truję”

 "EKO – 
LOGICZNIE w 
Radlinie

OPP • 1m w XVII 
Ogólnopolskim 
Konkursie 
Plastycznym 
"Kwiaty" 

• 2 m w XIV 
Ogólnopolskim 
Konkursie Magiczne 
Okienko "Jak tu nie 
kochać pszczół";

• “Ziemia żywa 
planeta”                      
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2.  Polityka  oświatowa   

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

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

Dane statystyczne

PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
2020 2019 2018

Stan  na  30
września

Oddziały Ilość dzieci Oddziały Ilość dzieci Oddziały Ilość dzieci

PP1 7 175 7 175 7 175
PP 2 5 119 6 119 5 112
PP 3 13 280 17 289 13 293
OP w SSP 2 1 24 1 23 - -
Razem: 26 598 31 606 25 580

SZKOŁY
SP 1 12 262 10 207 14

(w tym 6 klas 
gimnazjum)

286

SSP 2 34 618 34 632 38
(w tym 3 
klasy 
gimnazjum)

739

SP 3 19 384 19 379 19 372
SP 4 15 285 16 302 18

(w tym 1 
oddział 
przedszkolny)

325

Razem: 80 1549 79 1520 89
(w tym 1 
oddział 
przedszkolny 
oraz 9 klas 
gimnazjum)

1722
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Stypendia za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia:
Na podstawie uchwały Nr S.0007.021.2019 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,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Miasto  Radlin,  przyznano
stypendia dla uczniów radlińskich szkół.
Zgodnie z § 3 ww. Regulaminu do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie klas VIII,
którzy spełniają następujące kryteria:
1.osiągnęli  szczególnie  wysokie  wyniki  w  nauce,  tj.  uzyskali  średnią  ocen  minimum  5,2  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2.otrzymali wzorową ocenę z zachowania;
3.nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

2020 2019 2018
czerwiec wrzesień czerwiec wrzesień czerwiec wrzesień

SP 1 0 0 4 1 6 2
SSP 2 6 14 24 9 10 24
SP 3 5 6 9 2 3 4
SP 4 2 6 6 4 4 8
Razem: 13 26 43 16 23 38

2.1. Baza lokalowa

2018

W 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 dostosowano i doposażono pomieszczenia dla klas I -III,
w Szkole Podstawowej nr 3 wymieniono kocioł, a w Szkole Podstawowej nr 4 wyremontowano
podłogi  i  schody.  Przyłączono  budynek  Przedszkola  Publicznego  nr  2  do  ciepłociągu  oraz
wykonano  remont  podłóg  i  klatki  schodowej.  Dodatkowo  we  wszystkich  placówkach
przeprowadzono drobne remonty i konserwacje.

2019

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 poziomy kanalizacji korytarza  na kwotę
27 000 zł oraz za 7000 zł zmodernizowano sieć przeciwpożarową.
W Szkole Podstawowej nr 3 zostały odnowione pomieszczenia oraz wykonane prace
murarsko-tynkarskie z montażem ściany działowej w kwocie ponad 8800zł.
Dodatkowo we wszystkich placówkach przeprowadzono drobne remonty i konserwacje.

2020
Szkoły dysponują 78 salami lekcyjnymi oraz pracowniami szkolnymi. W każdej szkole znajduje się
sala do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, świetlica,  biblioteka oraz stołówka szkolna.
Szkoły posiadają szerokie zaplecze sportowe: 4 boiska wielofunkcyjne (do siatkówki, koszykówki
czy piłki  nożnej),  3  boiska  do  piłki  plażowej,  boisko  do  piłki  nożnej  oraz  boisko  do  tenisa.  
W każdej szkole znajduje się także bieżnia oraz plac zabaw. W przedszkolach znajdują się 24 sale
do zajęć dydaktycznych, każde przedszkole posiada swój plac zabaw.
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W 2020 roku w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 wykonano sieć komputerową w łącznej kwocie 
3 200 zł oraz przeprowadzono  remont windy dla osób niepełnosprawnych ogółem 3 700 zł.

W  Sportowej  Szkole  Podstawowej  nr  2  wymieniono  części  instalacji  wodociągowej  wraz  
z wydzieleniem instalacji przeciwpożarowej w kwocie 18 600 zł, wymieniono wykładzinę w sali nr
1 budynku MOSIR- 4 200 zł, naprawiono bramkę na sali gimnastycznej – 1 500 zł oraz zakupiono
nowy sztandar – 4 000 zł. 

W Szkole Podstawowej nr 3 zostały wykonane remontowe prace dekarskie w kwocie 1 300 zł.
Dodatkowo we wszystkich placówkach przeprowadzono drobne remonty i konserwacje:
SP1 -  malowanie drzwi,  podłóg,  korytarzy,  szatni  ubraniowych,  szatni  przy sali  gimnastycznej,
sanitariatów,  zaplecza  kuchennego,  gabinetów  pedagoga,  pielęgniarki,  aktualizacja  zegara  
i instalacja oprogramowania oświetlenia boiska szkolnego;
SSP2  -renowacja  powierzchni  boiska  zewnętrznego,  malowanie  w  segmencie  A  (hol,  klatka
schodowa), malowanie w segmencie B (korytarz do jadalni, jadalnia, korytarz parter, I piętro, II
piętro, sala 205, gabinet intendentki, sekretariat, gabinet dyrektora), malowanie segment C (klatka
schodowa),  płytkowanie jadalni,  opalanie i  malowanie balustrad,  malowanie gabinetu logopedy,
wymiana podłogi.
SP3 - W ramach remontów szkoła przygotowuje się do tzw. remontów w ramach szkód górniczych
w lipcu i  sierpniu,  pomalowano korytarz  szkolny,  wytapetowano przestrzeń  przy klasach mapą
świata.
PP2 - wymalowanie sali grupy integracyjnej, klatki schodowej 

2.2. „Radlińskie Oskary” 

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

2019
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.

2020
W  roku  2020  z  powodu  pandemii  nie  odbyło  się  uroczyste  podsumowanie  roku  szkolnego.
Stypendia za wyniki w nauce zostały wypłacone w 2020 r. 39 uczniom, a do szkół przekazano listy
gratulacyjne dla nagrodzonych uczniów.

2.3 Nauczanie zdalne w placówkach oświatowych w roku 2020

PRZEDSZKOLA -  prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych na odległość odbywało się
naprzemiennie z użyciem monitorów ekranowych (online) oraz bez ich użycia przez podejmowanie
przez dzieci aktywności określonych przez nauczyciela pod okiem rodzica.  Podczas nauki zdalnej
wykorzystywano komunikatory Whatsap i Messenger do porozumiewania się z rodzicami dzieci.
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OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ – praca zdalna odbywa się  technikami umożliwiającymi
nagrywanie i odtwarzanie instruktażu w formie filmików zarówno jeżeli chodzi o taniec jak i naukę
gry na instrumencie.  Zadania i  przedstawianie prac odbywają się na platformach edukacyjnych
wykorzystujących możliwości prezentacji wytworów dziecięcej twórczości.

SZKOŁY – placówki otrzymały z rządowego programu wsparcia szkół laptopy do pracy zdalnej,
które  przekazano  uczniom  wymagającym  pomocy  w  zapewnieniu  sprzętu  do  pracy  zdalnej.  
SP 1 (9 laptopów), SSP 2 (20 laptopów); SP 3 (15 laptopów); SP 4 (15 laptopów). Wszystkie
komputery zostały przekazane uczniom i wykorzystywane są w nauce zdalnej. Po zakończonych
zajęciach  w  formie  zdalnej  będą  wykorzystywane  w  szkolnych  pracowniach  komputerowych
 i przedmiotowych.
Nauczyciele wszystkich szkół uczestniczyli w szkoleniach na temat wykorzystania technik IT w
pracy  zdalnej  z  uczniami.  Używane  są  elektroniczne  platformy  edukacyjne  umożliwiające
bezpieczne  i  płynne korzystanie  z  nich  podczas  prowadzenia  zajęć  online.  SP1,  SSP2,  SP 3  -
platforma Classroom; SP4 -  Microsoft 365 dla szkół aplikacja Teams. We wszystkich szkołach
obowiązuje  elektroniczny  dziennik  LIBRUS,  który  wykorzystywany  jest  do  bieżącej
korespondencji z rodzicami i uczniami.

2.4. Innowacje pedagogiczne

W 2020 roku w Radlinie wprowadzono wiele innowacji pedagogicznych. Z uwagi na obszerny
charakter wprowadzanych innowacji w placówkach oświatowych w Radlinie, ich szczegółowa lista 
i charakterystyka poszczególnych projektów, znajdują się w załączniku do niniejszego Raportu
 (str. 69).
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3. Polityka społeczna 

3.1. Zdrowie 

2020
Liczba dzieci niepełnosprawnych z podziałem na rodzaje niepełnosprawności uczęszczających do
radlińskich placówek.
Rodzaj niepełnosprawności: PP 1 PP2 PP3 SP1 SSP2 SP3 SP4

Autyzm, Zespół Aspergera 4 6 21 3 7

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
lekkim

1 6 1 2

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym

1

Niepełnosprawność sprzężona 1 1 1 3 1 1

Niepełnosprawność ruchowa w tym afazja 2 2 2 7 2 1

Słabosłyszące 4 3

Słabowidzące 3

Zagrożenie niedostosowaniem społecznym 1

Niepełnosprawność ruchowa 1

Ilość klas integracyjnych/ilość dzieci 
niepełnosprawnych w tych klasach

1
(3)

1
(3)

9
I (4)
II (4)
III (5)
IV c (3)
IV d (4)
V (4)
VI (4)
VII (6)
VIII (3)

2
I a (2)
III a 
(3)

Liczba nauczycieli współorganizujących 
kształcenie

1 1 4 13 1 4

Przewóz dzieci niepełnosprawnych do:
• Zespołu  Placówek  Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych  w  Wodzisławiu  Śl.,  44-300

Wodzisław Śl., ul. Kopernika 71 – 28 dzieci niepełnosprawnych oraz do  Niepublicznego
Ośrodka  Rewalidacyjno-Wychowawczego  dla  Dzieci  i  Młodzieży  z  Autyzmem  
w  Wodzisławiu  Śl.,  44-304  Wodzisław  Śl.,  Osiedle  1  Maja  23b  -  4  dzieci
niepełnosprawnych,

• Do Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, 44-300 Wodzisław Śl., ul.
Wyszyńskiego 20 – 4 dzieci niepełnosprawnych (w tym 1 dziecko na wózku inwalidzkim).

Zakup sprzętu do celów medycznych.
Przekazano Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dra Alojzego Pawelca w Wodzisławiu 
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Śląskim dotację na na zakup sprzętu medycznego – infusomatu służącego do podawania leków 
cytostatycznych – 2.000 zł
PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. - 20 000 zł (zakup sprzętu)

Profilaktyka
W 2020 roku w placówkach oświatowych na terenie Miasta nie było możliwości organizowania
warsztatów  i  spotkań  otwartych,  prowadzonych  w  formie  stacjonarnej.  Niemniej  jednak
przeprowadzono szereg działań związanych z profilaktyką uzależnień.  Zorganizowano warsztaty
on-line dla wszystkich grup wiekowych. Przeprowadzono ogólnomiejskie kampanie profilaktyczno-
edukacyjne:  „Zachowaj  Trzeźwy  Umysł”,  „Archipelag  Skarbów”,  „Falochron”,  „Bezpieczna
Szkoła”. Szkoły także uczestniczyły w takich kampaniach jak:: „Spójrz inaczej” „Bieg po zdrowie”,
„Program profilaktyczny Epsilon”, „Trzymaj formę”.
Program profilaktyki czerniaka – objęte były klasy 7 i 8 SP4 w Radlinie (90 osób). W ramach
programu w każdej klasie została przeprowadzona 1 lekcja wychowawcza o powyższej tematyce.
Koordynatorem akcji był p. dyrektor przy współpracy 4 wychowawców klas 7- 8.

Oprócz działalności pro-zdrowotnej w placówkach oświatowych, miasto dotuje zadania publiczne
organizacji pozarządowych w obszarze ochrony i promocji zdrowia. W 2020 roku wyglądało to
następująco:
Lp. Tytuł oferty / Oferent Kwota wnioskowana Kwota dofinansowania
1 "Dbajmy  o  zdrowie"

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
7 920,00 zł 7 920,00

Łącznie: 7 920,00 zł 7 920,00

Dane statystyczne  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na terenie Radlina działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana
między  innymi  do  realizacji  działań  związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem problemów
alkoholowych   oraz  do  podejmowania  czynności  zmierzających  do  orzeczenia  o  zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego.
Liczba posiedzeń MKRPA 16

Liczba osób zaproszonych na Komisje 117

Wnioski skierowane do Komisji w 2020 r. 24

Ilość badań biegłych sądowych ds. uzależnień 0

Ilość kontroli w punktach sprzedaży alkoholu 0

Ilość wniosków skierowanych do Sądu 0

3.2. Partycypacja obywatelska

Od 2017 roku w mieście realizowany był tzw. Budżet obywatelski. 
Po głosowaniu, które odbyło się w 2019 r. do realizacji w 2020 r. wybrano 3 projekty:

• Szwarne karlusy i gryfne frelki szykują dla bajtli Dzień Dziecka wielki! Organizacja festynu
dla mieszkańców – projekt otrzymał 310 głosów;
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• 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.
Epidemia związana z wirusem SARS-CoV-2 spowodowała trudności w pełnej realizacji wybranych
w głosowaniu projektów.  Z powodu epidemii i wynikającego z niej ryzyka związanego zarówno 
z przeprowadzeniem głosowania jak i realizacją projektów odstąpiono od przygotowania i poddania
pod głosowanie budżetu obywatelskiego na 2021 r. 

3.3.Pomoc społeczna i wsparcie rodzin

Działania ukierunkowane na umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są w stanie  samodzielnie  pokonać,  realizowane były  w głównej  mierze
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie. Z uwagi na specyfikę tych działań ważne jest, aby
były prowadzone w sposób skoordynowany,  aby jak najefektywniej realizować zakładane cele.  
W  Radlinie  oparto  te  działania  na  długofalowym  programie  rozwiązywania  problemów
społecznych, zawartym w Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radlinie na lata
2016-2020,  dla którego wyznaczono następujące cele strategiczne:

1. Minimalizacja zjawiska ubóstwa na terenie Radlina.
2. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych.
3. Wzmocnienie rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prawidłowego wypełniania

funkcji społecznych.
4. Wsparcie osób niepełnosprawnych.
5. Wzmocnienie i rozwój społeczności lokalnych.

Dążąc  do  osiągnięcia  ww.  celów  strategicznych,  założono  realizację  określonych  programów
lokalnych, skupiających się na poszczególnych obszarach:

• Program wspierania rodziny dla Radlina na lata 2019-2021;
• Lokalny program rewitalizacji miasta Radlin 2015-2020
• Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla

Radlina na lata 2016-2020;
• Program wychodzenia z bezdomności dla Radlina na lata 2016-2020;
• Program aktywności lokalnej na lata 2016-2020;
• Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
• Miejski program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

narkomanii na rok 2020;
• Program współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Poprzez działania pomocy społecznej wspierano rodzinę na każdym etapie, a wszystkie te działania
miały na celu ochronę w głównej mierze rodzin z dziećmi oraz rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji  materialnej  i  społecznej.  Dlatego  koordynowano  i  organizowano  współpracę  organów
administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny 
i  dziecka.  Wsparcie  rodzin  jest  jednym z  priorytetowych działań  realizowanych przez  miasto,  
a system wsparcia oparty jest na dwóch obszarach.

Pierwszym z nich jest wsparcie  finansowe rodzin, do którego należy zaliczyć m.in.  comiesięczną
pomoc  w  ramach programu  Rodzina  500+,  pomoc  w  kompletowaniu  szkolnej  wyprawki  
z  programu Dobry Start,  dodatki  mieszkaniowe i  energetyczne,  jak  również  system świadczeń
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rodzinnych, Kartę Dużej Rodziny, a także pomoc finansową w ramach systemu pomocy społecznej.

Rodzinami,  które  wymagają  szczególnej  uwagi,  są  rodziny osób  niepełnosprawnych,  chorych  
i  starszych oraz  rodziny z  dziećmi.  W 2020 roku tylko  w ramach systemu pomocy społecznej
przyznano pomoc 58 rodzinom osób niepełnosprawnych,  88 rodzinom z dziećmi,  27 rodzinom
niepełnym oraz 27 rodzinom emerytów i rencistów.
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Drugim obszarem jest  wsparcie  niefinansowe oferowane  mieszkańcom Radlina. Bardzo  ważną
funkcję  pełni  tutaj  praca  socjalna,  świadczona  bez  względu  na  posiadany  dochód.  Dzięki
wykorzystaniu  właściwych  dla tej  działalności  metod  i  technik,  stosowanych  zawsze  
z  poszanowaniem  godności  rodzin i  ich  prawa  do  samostanowienia,  wsparto  wysiłki  rodzin  
w kwestii poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym.

Poradnictwo specjalistyczne świadczono osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują
konieczność wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Niesiono pomoc rodzinom
i  osobom w zakresie  socjalnym,  rodzinnym  i  psychologicznym,  oferowano  także  poradnictwo
rodzinne.  Ważnym  aspektem  było  udzielenie pomocy  rodzinom  przeżywającym  trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, głównie w postaci wsparcia asystenta rodziny
– 4 asystentów rodziny współpracowało z  60 rodzinami. Pokryto także koszty pobytu  42 dzieci  
w pieczy zastępczej na łączną kwotę 302 086 zł.
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3.4. Społeczne działania rewitalizacyjne 

W 2020 roku w Radlinie realizowano projekt Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie –
działania  integracyjne,  aktywizacja  społeczna,  kulturalna  i  zawodowa,  współfinansowany  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt zakładał realizację działań od 1 lipca 2018 r. do
31  sierpnia  2020  r.  Jednakże  poprzez  obostrzenia  związane  z  COVID-19  realizacje  projektu
przedłużono  do  27  lutego  2021  r.  w  celu  osiągnięcia  wskaźników  i  przeprowadzenia
zaplanowanych działań.

Bezpośrednim jego realizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie. Całkowita wartość
projektu  wyniosła  413  740  zł,  a  grupą  docelową  projektu  była  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. W ramach projektu objęto wsparciem 36 osób, w tym:

• 10 osób niepełnosprawnych,
• 6 osób starszych w wieku powyżej 60 lat,
• 10 osób w wieku 14-18 lat,
• 10 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Ostatecznie  w projekcie  wzięło  udział  łącznie  53  uczestników i  wiele  osób z  ich  najbliższego
otoczenia. W 2020 roku działania adresowano do uczestników projektu m.in. następujące działania:

• praca z animatorem lokalnym na rzecz społeczności lokalnej;
• zajęcia na świetlicy i realizacja kursów samoobsługi osób niepełnosprawnych;
• działalność  partnerstwa  lokalnego  na  rzecz  rozwoju  i  rozwiązywania  problemów

społecznych na terenie umownej dzielnicy Radlina – Marcel;
• warsztaty: kreowania wizerunku, tapicersko-meblarskie, kulinarne, fotograficzne, z zakresu

prac budowlanych i zagospodarowania terenów zielonych, aktywizujące, rozwijające pasje
• wizyty studyjne w Rybnickim Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszeniu 17

w  Boguszowicach  oraz  Centrum  Aktywności  Społecznej  w  Wodzisławiu  Śląskim
zakończone realizacją 3 filmów o charakterze edukacyjnym;

• wsparcie  specjalistów:  oligofrenopedagoga,  psychologa i  seksuologa w pracy z  osobami
niepełnosprawnymi, dietetyka, prawnika

• działalność Klubu Wolontariatu;
• festyn integracyjno-kulturalno-edukacyjny w formie kina plenerowego oraz przedstawienia

teatralnego zorganizowanego online;
• spotkania klubu szachowego;
• wycieczka młodzieży do Energylandii, Fly Spot;
• masaż relaksacyjny Shiatsu dla seniorów;
• organizacja czasu wolnego. 

Działalność Świetlicy Środowiskowej „Koliba”

Przez większą część 2020 roku Świetlica Środowiskowa „Koliba” decyzją Wojewody Śląskiego 
pozostawała czasowo zawieszona. Pomimo trudności w funkcjonowaniu, Świetlica wspomagała 
swoich wychowanków i ich rodziny w  czasie pandemii, poprzez organizowanie zajęć dla 
uczestników, którzy nie mieli warunków, aby brać udział w lekcjach online w domu. 
Udzielono pomocy w organizacji zdalnej nauki – instalacja potrzebnego
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oprogramowania,  nauka  obsługi  programów,  między  innymi  classroom'ów,  aplikacji  G-suite,
platformy  Microsoft  Teams.   Wychowawcy  konsultowali  się  telefoniczne  z  rodzicami  oraz  
z  wychowawcami  klas,  w  celu  planowania  pomocy  w  zdalnym  uczeniu  się  wychowanków.
 Przy pomocy komunikatorów internetowych pomagano dzieciom w odrabianiu zadań domowych.
Przygotowano dodatkowe materiały dla  dzieci  młodszych,  aby zapełnić  wolny czas  ciekawymi
zadaniami,  które  będą  utrwalać  ich  wiedzę  i  rozwijać  zainteresowania.  Zainicjowano  zbiórkę
odzieży,  leków  oraz  żywności  dla  potrzebujących  rodzin.  Skorzystano  także  z  pomocy  banku
żywności. Nadwyżkę żywności, którą przekazał lokalny supermarket,  rozwieziono potrzebującym
rodzinom. 
W oparciu  o  działalność  Świetlicy  realizowano  również  projekt  pt.  „Rewitalizacja  górniczego
osiedla Emma w Radlinie-zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci  i młodzieży”.
Celem projektu jet rozszerzenie zakresu i dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu
i  wykluczeniu  społecznemu  dzieci  i  młodzieży  z  obszarów  zdegradowanych  Miasta  Radlin.  
W  ramach  projektu  realizowane  są  działania  zapewniające  wzmocnienie  kompetencji  dzieci  
i  młodzieży  wykluczonej  lub  zagrożonej  wykluczeniem  społecznym,  zamieszkującej  obszary
zdegradowane  w  Mieście  Radlin.  Do tych  kompetencji  zalicza  się:  porozumiewanie  w  języku
obcym,  kompetencje  społeczne,  naukowo  –  techniczne  
i informatyczne oraz podnoszenie świadomości kulturalnej.

3.5. Wsparcie mieszkaniowe i energetyczne

W 2020 r. zawarto z naszymi mieszkańcami 6 umów na najem  mieszkań na czas nieoznaczony   
oraz  11 umów na najem socjalny lokalu. Podpisano 18 umów dotyczących przedłużenia najmu 
socjalnego lokalu osobom spełniającym kryterium dochodowe.  Potrzeby mieszkaniowe przerosły 
jednak nasze możliwości. Na koniec roku liczba mieszkańców niemających zaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych, oczekujących na najem socjalny lokalu wyniosła 20 w tym w ramach realizacji 
wyroków sądowych 7. Na zawarcie umowy najmu mieszkania na czas nieoznaczony oczekiwało 17
gospodarstw domowych.

Dane dotyczące dodatków mieszkaniowych i energetycznych na przełomie lat 2018-2020

DODATKI MIESZKANIOWE

Rok Liczba rodzin korzystających z dodatku Kwota wydatkowana na ten cel

2020 138 318156 zł

2019 135 286697 zł

2018 158 315847 zł

DODATKI ENERGETYCZNE

Rok Liczba rodzin korzystających z dodatku Kwota wydatkowana na ten cel

2020 45 6266 zł

2019 62 8457 zł

2018 77 9639 zł
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4. Kultura

Miasto jest organem prowadzącym dwóch instytucji kultury w Radlinie. Są to: Miejski Ośrodek
Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna.
Działalność instytucji kultury była w roku 2020 poważnie ograniczona ze względu na wprowadzane
przez  administrację  rządową  czasowe  zakazy  ich  działalności  względnie  ograniczenia
spowodowane zagrożeniem epidemiologicznym.
Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie realizował swoją misję przygotowania mieszkańców Radlina
do uczestnictwa w kulturze, która z konieczności została rozszerzona o dołożenie wszelkich starań
aby członkowie zespołów stałych działających w ośrodku nie zostali pozbawieni możliwości
rozwoju swoich talentów i pasji.
Ze względu na ograniczenia działalności wprowadzane od 13 marca aż do końca roku związane  
z zagrożeniem epidemiologicznym covid 19 wiele zaplanowanych imprez zostało przesuniętych na
przyszłość  albo  nie  zostało  zrealizowanych.  Publiczność  mogła  do  nas  przychodzić  tylko  
w pierwszych 11 tygodniach roku i częściowo we wrześniu i październiku. Z tego powodu w naszej
działalności  pojawiły  się  transmisje  online  oraz  prezentacje  wideo  na  internetowych  portalach
społecznościowych.

Koncert zespołu Roszak Show  (26.10.2020) – źródło: mok.radlin.pl 
Mimo tych ograniczeń udało nam się zaprezentować publiczności kilka nietuzinkowych produkcji
kulturalnych.  W styczniu  na  scenie  goszczono  muzyków,  solistów  i  tancerzy  z  Teatru  Opery
 i Baletu w Kijowie a w lutym po raz pierwszy pokazano pełny, trzyaktowy spektakl operetkowy
w wykonaniu solistów i orkiestry Arte Creatura. Zespół przedstawił operetkę Franza Lehara
„Wesoła wdówka”. W marcu, w ramach „Wieczoru sztuk” na naszej scenie wystąpił popularny
wykonawca muzyki pop Mateusz Mijal. Niezapomnianym wydarzeniem artystycznym był
również spektakl poetycko-muzyczny pt. „Znak pokoju” w reżyserii i z muzyką Cezarego
Chmiela i z udziałem nieżyjącego już znanego aktora Dariusza Gnatowskiego. Zespół muzyczny
Waldemara Rychłego przeprowadził warsztaty muzyczne i akompaniował na żywo archiwalny
film pt. „Dziewczynka z zapałkami”. Na scenie wystąpił również Grzegorz Płonka i zespół Nivel
oraz  dwukrotnie  „Tata  Sławek”  (w  ramach  Finału  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy  
i w koncercie pt .”Dziękujemy ratującym” dedykowanym pracownikom służby zdrowia, będącym
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na pierwszej  linii  walki  z pandemią).  W ramach XXII Radlińskich Spotkań z Kulturą wystąpił
zespół  Roszak Show. Zarówno Nivel  jak i  Roszak Show piszą teksty w języku śląskim i  tutaj
szukają  inspiracji  do  swojej  twórczości.  W czasie  obchodów  100-lecia  Powstań  Śląskich  ich
zaproszenie nie było przypadkowe. Do dopełnienia obrazu naszych prezentacji na scenie należy
wspomnieć jeszcze o premierze sztuki teatralnej Stanisława Dobrzańskiego „Podejrzana osoba”  
w wykonaniu aktorów Radlińskiego Studia Teatralnego i bajki słowno-muzycznej „Niania nie z tej
ziemi”, którą przygotował zespół „Przytup”. Tradycyjnie odbył się koncert kolędowy w dniu święta
Objawienia  Pańskiego,  koncert  finałowy Wielkiej  Orkiestry Świątecznej  Pomocy,  Dziyń  Godki
Ślonskij  w  ramach  obchodów  Święta  Mowy  Ojczystej,  wieczór  sztuki  z  koncertem  „Musical
Stage”,  koncert  przy tężni  w wykonaniu orkiestry dętej  „Marcel”,  święto latawca i  VI Jarmark
Pszczeli. Prowadzono również zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji
letnich.
Zachowując  warunki  wzmożonej  ostrożności  przez  zabezpieczenie  dezynfekcji  pomieszczeń  
i urządzeń a także stworzenie możliwości dezynfekcji osobistej starano się aby zajęcia grup stałych
odbywały się tradycyjnie a w okresach szczególnego nasilenia się zagrożenia epidemiologicznego
tam, gdzie to możliwe, przenoszono zajęcia do systemu online. 

Występ New Opera Kiev Orchestra And Ballet – źródło: mok.radlin.pl 

Stąd  wiele  aktywności  naszych  wychowanków znalazło  swoje  ujście  w  Internecie.  W miejsce
tradycyjnego koncertu  z  okazji  Dnia Matki  Grupa Artystyczna  „Przytup”  przygotowała  koncert
online a Mała i Młodzieżowa Pasja zaproponowały spacer internetowy po wystawie malarskiej „Dla
Mamy i Taty”. Korzystając z naszego profilu na Facebooku i za pośrednictwem You Tube
przygotowano  i  zamieszczono  w  Internecie  wirtualne  zwiedzanie  wystawy  „Pozytywnie  
i negatywnie” w wykonaniu Grupy Witrażu i Grupy LINGRAF zajmującej się tworzeniem różnego
rodzaju  grafik.  Pokazano  film  „Industrialne  body  art”,  koncertowe  wspomnienia  Grupy
Artystycznej  „Przytup”  oraz  koncert  „Tężniogrania”.  Wobec  braku  możliwości  zorganizowania
tradycyjnych  dożynek  przeprowadzono  bezpośrednią  transmisję  internetową  mszy  świętej  
z  kościoła  na  Głożynach  i  zaprezentowano  koncert  orkiestry  dętej  „Marcel”  oraz  koncert  
w  wykonaniu  tancerzy  i  solistów  „Przytupu”.  Z  koncertem  online  wystąpił  zespół  rockowy
„Blend”,
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transmitowano również koncert zespołu „Tata Sławek” i spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu
Teatru Kultureska z Krakowa. Również w Internecie pojawiła się kolejna edycja koncertu „Jak oni
tańczą”. Poza tym przygotowano wiele filmików z piosenkami i tańcami, które zamieszczano na
naszych profilach internetowych. Również w sieci znalazły swoje miejsce konkurs na najlepszą
pisankę, konkurs wokalny „Daj się wkręcić” a także Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Magiczne
Okienko”. 

W ciągu roku zorganizowano wiele wystaw, filmując dokonania naszych twórców i przenosząc je 
do Internetu. Były to: 

• w Galerii Obiektywnej MOK: wystawa fotografii „W szponach” Mariana Miełka, wystawa
prac Grupy Grafiki MOK, wystawa prac grupy „Lingraf”, wystawa fotografii „W krainie
dzieciństwa” Kingi Drążek,

• w  Galerii  Kameralnej  MOK:  pokonkursowa  wystawa  XVI  Ogólnopolskiego  Konkursu
Plastycznego „Magiczne Okienko - Jak tu nie kochać pszczół”, wystawa malarstwa Grupy
Twórczej „Pasja” („Sięgając do źródeł”), poplenerowa wystawa „Ścieżki, ogrody, pejzaże
śląskie - beskidzkie krajobrazy”, wystawa pokonkursowa „Ścieżki, ogrody, pejzaże lata –
radość wędrowania”

• w kawiarni MOK: wystawa prac Grupy Witrażu, Wystawa fotografii „Industrialne body art.”
została  udostępniona  zwiedzającym Muzeum Pożarnictwa w Oseredku gmina Susiec  na
Roztoczu.

Wykorzystując okresy ograniczonej działalności artystycznej przeprowadzono wiele prac
odnawiających pomieszczenia Ośrodka Kultury. Pomalowane zostały wszystkie garderoby 
i  korytarze.  Szatnia  dla  dzieci  została  upiększona o wizerunki  egzotycznych  zwierząt  i  postaci
bajkowych.  Wyremontowano  salę  muzyczną,  wymieniając  zniszczony  parkiet  na  posadzkę
ceramiczną. Ze ścian została zerwana sfatygowana boazeria, ściany pomalowane a jedną z nich
zabudowano pięciodrzwiową szafą, która pomieści wszystkie nuty i inne materiały naszych chórów.
Przebudowano również rampę wjazdową do sali widowiskowej zastępując niszczejący mur
chromowaną balustradą. W naszej pracowni kostiumów powstało 79 kostiumów do 3 spektakli
muzycznych.  Uszyto  pięć  kompletów  strojów  ludowych  dla  Koła  Gospodyń  Wiejskich,
a w marcu i kwietniu  ponad 1200 maseczek ochronnych dla społeczności lokalnej.

Mimo trudności i ograniczeń swoją działalność prowadziła również Miejska Biblioteka Publiczna 
w Radlin. W minionym roku w obu placówkach (siedzibie głównej przy ul. Orkana i filii przy ul.
Reymonta)  przeprowadzono gruntowną selekcję  księgozbioru,  wycofano  z  księgozbioru  książki
zniszczone i zdezaktualizowane. 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 Priorytet 1 „Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych”. Biblioteka otrzymała dary książkowe od czytelników.  
Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów biblioteka nie udostępniała księgozbioru na zewnątrz 
w dwóch terminach: 12 marca-11 maja 2020 r. oraz 9-27 listopada 2020 r. W tym czasie placówki
były zamknięte dla czytelników. Biblioteka pomimo zamknięcia dla czytelników była z nimi 
w  kontakcie  poprzez  rozmowy  telefoniczne,  porady  oraz  Facebooka.  W  mediach
społecznościowych  umieszczono  propozycje  darmowych  lektur,  spotkań  autorskich  on-line,
wydarzeń kulturalnych #NieZostawiamCzytelnika, #ZostańWDomu, #CzytajKsiążki, #PolećDalej 
z Czytaj PL. Do porządku dziennego weszło noszenie maseczek, dezynfekcja rąk oraz zachowanie
dystansu społecznego. Do otwarcia biblioteki 12 maja trzeba było się odpowiednio przygotować,
przemeblować wypożyczalnie. Od maja nie było swobodnego dostępu klientów do półek, książki
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podawali  bibliotekarze.  Biblioteka opracowała  procedury zachowania  się  w bibliotece w czasie
epidemii, które zatwierdziła Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śl.  
Placówka  brała  udział  w  kolejnej  edycji  programu  Instytutu  Książki  „Mała  Książka-  Wielki
Człowiek” skierowanym do przedszkolaków (dzieci urodzonych w latach 2014-2017). Biblioteka
rozdała  w  ramach  tego  programu  39  wyprawek  czytelniczych.  Przed  ogłoszeniem  lockdownu
imprezy  czytelnicze  odbywały  się  stacjonarnie,  w  ten  sposób  zorganizowano  noworoczne
kolędowanie,  „Dzień Kobiet  w bibliotece”,  „Randkę w ciemno z  książką”,  wystawę malarstwa
Sabiny Partyki-Jastrzębskiej, wystawę rękodzieła haftem krzyżykowym „Tańcowała igła z nitką”
Sylwii  i  Dariusza Krause,  teatrzyk dla  dzieci,  lekcje  biblioteczne oraz warsztaty w czasie  ferii
zimowych. 
Po 12 maja, kiedy działalność instytucji została mocno ograniczona przeniesiono się do Internetu.
Biblioteka brała udział w akcjach ogólnopolskich: Tydzień Bibliotek, Cała Polska Czyta Dzieciom,
Narodowe Czytanie on-line.  Zorganizowano konkurs plastyczny „Moja pszczółka przyjaciółka”,
konkurs  fotograficzny  „Jeszcze  będzie  pięknie”.  Biblioteka  włączyła  się  w  „Wielką  Zbiórkę
Książek Używanych” organizowaną przez Fundację Zaczytani.org z przeznaczeniem na oddziały
onkologiczne  dla  dzieci  i  dorosłych  oraz  w  zbiórkę  książek  dla  dzieci  i  młodzieży  z  małych
miejscowości w ramach akcji „Podziel się książką” organizowaną przez „Kinder przerwa 
na  wspólne  czytanie”  w  celu  doposażenia  tamtejszych  bibliotek.   Wszystkie  przedsięwzięcia
realizowano w placówkach przy ul. Orkana i przy ul. Reymonta.

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 kulturalnych prezentowało się w 2020 r. prezentowało się
następująco:
Lp. Tytuł oferty / Oferent Kwota wnioskowana Kwota dofinansowania
1 Wyspa Zuchów

Stowarzyszenie Zielona Wyspa
7 600,00 zł 6 000,00 zł

2 Nasza Izba
Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

19 152,00 zł 19 000,00 zł

3 Historia Muzyką Pisana. 100-lecie Stowarzyszenia
Śpiewaczego Chóru Mieszanego im. Juliusza 
Słowackiego.
Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Mieszany "im. 
Juliusza Słowackiego" 

7 512,00 zł 6 000,00 zł

4 Radlińska sztafeta pokoleń
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych

9 530,00 zł 8 800,00 zł

5 Radlińskie Dni Kultury
Radlińskie Towarzystwo Kulturalne

14 905,00 zł 14 000,00 zł

6 Mój Sprawny Świat
Stowarzyszenie "Radlińska Przystań"

11 220,00 zł 8 500,00 zł

7 Nasza supermoc pochodzi stąd!
Fundacja Eduarte

30 430,00 zł 25 000,00 zł

8 Wspólny Radlin
Stowarzyszenie Młody Radlin

5 400,00 zł 4 800,00 zł

9 20 lat minęło - Jubileusz "Radlińskiej Przystani"
Stowarzyszenie "Radlińska Przystań"

24 300,00 zł 18 900,00 zł

10 Niepodległość kredką malowana
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych

12 420,00 zł 7 000,00 zł

Łącznie: 142 469,00 zł 118 000,00 zł
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5. Kultura fizyczna i sport

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. 
W związku z ogłoszoną pandemią od dnia 12 marca 2020 r. wszystkie imprezy sportowe, zajęcia
fitness, zajęcia sportowe musiały zostać zawieszone a obiekty MOSiR zamknięto  do odwołania. 

Od dnia 25.05.2020 r. zgodnie z nowymi wytycznymi i obowiązującymi zasadami  dotyczącymi
wystąpienia stanu epidemii kluby sportowe wznowiły treningi na salach sportowych i boiskach.
Od dnia 20.07.2020 r – do dnia 18.10.2020 zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi
dotyczącymi wystąpienia stanu epidemii wznowiono zajęcia aqua-aerobiku, nauki pływania, tenisa
stołowego.
Od 08.08.2020 r. do 18.10.2020 r. zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi dotyczącymi
wystąpienia  stanu  epidemii  otworzono  siłownię  fitness  oraz  saunę.
Od dnia 19.10.2020 baseny oraz sale sportowe dostępne były tylko dla szkół, klubów sportowych
i innych organizacji w ramach przygotowania do współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych.
Od dnia 19.10.2020 r.  Siłownie fitness,  zajęcia  sportowe,  aqua-aerobik,   baseny,  saunę zgodnie
 z  ogłoszonymi   nowymi obostrzeniami  ponownie  zamknięto  dla  klientów indywidualnych,  do
odwołania. 

Z racji pandemii zamknięty został także kompleks sportowy „Orlik” w Radlinie (od 12 marca do
25.05.2020).  Ze  względu  na  powyższą  sytuację  nie  zorganizowano  również  szeregu  imprez,
turniejów, gier i zabaw dla dzieci i młodzieży: Rodzinne Turnieje Tenisa Ziemnego, Amatorskie
Turnieje  Piłki  Nożnej,  Koszykówki,  Zawody dla  dzieci  i  młodzieży,  Wakacyjne  Turnieje  Piłki
Nożnej, koszykówki, Tenisa Ziemnego, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. 

Zagrożenie pandemiczne znacząco wpłynęło na liczbę odwiedzających i korzystających z oferty
MOSIR w Radlinie. Najlepiej prezentuje to zestawienie tabelaryczne z lat 2018 - 2020

2018 rok 2019 rok 2020 rok

AQUA-AEROBIK, FITNESS 16 200 16 300 4 904

NAUKA PŁYWANIA 4 800 4 500 1980

TENIS STOŁOWY 970 890 691

2018 rok 2019 rok 2020 rok

Basen Duży 41 644 44 020 15 772

Basen Rekreacyjny 7 158 7 591 4055

Sauna 9 361 10 369 3 598

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji współpracuje z szeregiem organizacji pozarządowych z terenu
Radlina:

➢ Klub Sportowy „Górnik Radlin” 
➢ Towarzystwo Szermierzy „Górnik Radlin”
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➢ Uczniowski Klub Sportowy  Trójka Radlin 
➢ Siatkarski Klub „Górnik Radlin”
➢ Klub Gimnastyczny Radlin
➢ Forum Firm Miasta Radlin
➢ Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
➢ Uczniowski Klub Sportowy Ronin
➢ Stowarzyszenie Młody Radlin

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

W 2020 r. kluby, stowarzyszenia i inne organizacje zorganizowały poniższe imprezy:
STYCZEŃ

11.01 – Turniej Piłki Nożnej Dzieci – KS „Górnik Radlin”
15.01  –   Świetlicowy  Turniej  Sportowy  –  Świetlica  Środowiskowa  w  Radlinie
15.01 -  Turniej  Piłki Nożnej Dzieci – KS „Górnik Radlin”
18.01  –  XXII  Halowy  Turniej  Piłki  Nożnej  „Remi  Cup  2020”
22.01 –Turniej Piłki Nożne Dzieci – KS „Górnik Radlin”

LUTY
1.02 – Turniej Piłki Nożnej Dzieci – KS „Górnik Radlin”
2.02 – Turniej Piłki Nożnej Dzieci – KS „Górnik Radlin”

12.02 – Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Ponadpodstawowych – Branżowa Szkoła
 I Stopnia w Radlinie
15.02  -  Turniej  Piłki  Nożnej  Dzieci  –  KS  „Górnik  Radlin”
16.02 – Turniej Piłki Nożnej Dzieci – KS „Górnik Radlin”
19.02  –  SK  „Górnik  Radlin”  -  LKS  Olimpia  Włodowice  –  Mecz  Piłki  Siatkowej  

   o Mistrzostwo I Ligi Śląskiej
19.02 – Zawody Pływackie – Liga Klubów Śl. rocznik 2009
23.02 - Turniej Piłki Nożnej Dzieci – KS „Górnik Radlin”
29.02 - Turniej Piłki Nożnej Dzieci – KS „Górnik Radlin”

MARZEC
7.03 – Mistrzostwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej w Piłce Nożnej 
MARZEC – WRZESIEŃ
(przerwa w działalności spowodowana pandemią COVID-19)
PAŹDZIERNIK (praca w reżimie sanitarnym) :
3- 4.10.2020 – Turniej Szermierczy z okazji Dnia Edukacji Narodowej – UKS „Trójka Radlin”
10.10.2020 – Turniej Siatkówki Młodzików – SK „Górnik Radlin” 
25.10.2020 – Zawody z serii LIGA MFR „Waleczne Południe” -  UKS „RONIN” 
LISTOPAD (praca w reżimie sanitarnym) :
7.11.2020 – II Zawody Pływackie z okazji Święta Niepodległości – organizator Need For Swim 

          Non Profit W. Szulc, A. Lepszy-Bayaraa.
14.11.2020 – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – Klub Gimnastyczny Radlin 
28-29.11.2020 – Mistrzostwa Polski SILESIA SAMURAI – UKS „RONIN” 
GRUDZIEŃ (praca w reżimie sanitarnym) :
18.12.2020 –  Gwiazdkowe Zawody Młodzików o Puchar Burmistrza Radlina – Klub      

Gimnastyczny „Radlin”  
19.12.2020 – Zawody Pływackie o Puchar Need For Swim 2020 - organizator Need For Swim 

          Non Profit W. Szulc, A. Lepszy-Bayaraa. 
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Dane liczbowe dotyczące MOSIR w Radlinie: 
Liczba etatów:

2018 rok 2019 rok 2020 rok

Zatrudnienie MOSiR 38,77 / 40 os. 37,75 / 39 os. 37,25 / 38 os.

Budżet MOSIR – dochody i wydatki :
Dochody 2018 rok 2019 rok 2020 rok

Plan dochodów 1 132 500,00 1 125 340,43 607 073,39

wykonanie 1 043 824,88 1 210412,13 592 960,27

Wydatki 2018 rok 2019 rok 2020 rok

Plan wydatków 3 562 342,59 4 094 404,00 3 748 605,00

wykonanie 3 497 395,88 3 986 098,27 3 583 069,50

Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane są przez MOSIR jak
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 2020 r. następująco:

Lp. Tytuł oferty / Oferent Kwota wnioskowana Kwota dofinansowania
1 Siatkówka - moje życie !

Siatkarski Klub Górnik Radlin z siedzibą w 
Radlinie

126 000,00 zł 114 000,00 zł

2 XXV RADLIŃSKI BIEG EKOLOGICZNY
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska 
Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

4 800,00 zł 4 700,00 zł

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

100 828,16 zł 92 000,00 zł

4 Piłka nas łączy
Klub Sportowy "Górnik - Radlin" w Radlinie

75 200,00 zł 64 000,00 zł

5 Odstaw gierki, spróbuj szermierki!!!
Towarzystwo Szermierzy Górnik Radlin

94 030,00 zł 73 500,00 zł

6 Wspólne Pływanie 
Klub Sportowy "Górnik - Radlin" w Radlinie

75 240,00 zł 70 000,00 zł

7 Aktywne wakacje
 Stowarzyszenie Młody Radlin

5 700,00 zł 5 600,00 zł

8 Z miłości do sportu
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka Radlin" 

69 485,40 zł 59 000,00 zł

9 Dobry Wojownik
Uczniowski Klub Sportowy RONIN

39 370,00 zł 33 000,00 zł

10 Skat dla młodych
Klub Skata Sportowego Marcel

3 600,00 zł 2 200,00 zł

Łącznie: 594 253,56 zł 518 000,00 zł
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6. Polityka inwestycyjna i zarządzanie mieniem komunalnym

Wiadukt na ul. Mariackiej

Jedną z najważniejszych inwestycji realizowanych w 2020 roku była kontynuacja budowy wiaduktu
na  ul.  Mariackiej.  Prace  budowlane  mocno  opóźniły  się  się  przez  wyjątkową  w  tym  roku  
( w porównaniu do poprzednich lat) zimę. Technologia prac nie pozwala na wykonywanie robót  
w niskich temperaturach, stąd opóźnienie w robotach. Dodatkowo sporym problemem okazała się
pandemia covid-19, która uniemożliwiła przeprowadzenie części uzgodnień technicznych w terenie
i opóźniła część prac. 
Termin rozpoczęcia – lipiec 2015 r.
Planowany termin zakończenia – 2021 r.   
Koszt – ponad 5 mln zł. 

Budowa wiaduktu w Radlinie. Stan z dnia 16.12.2020 – montaż belek nośnych

Centrum Usług Społecznych

Kolejną ważną inwestycją była rewitalizacja zabytkowego „familoka” przy ul. Korfantego 87
 i  stworzenie  w  tym  miejscu  Centrum  Usług  Społecznych  w  Radlinie.
W  2020  roku  zakończono  roboty  budowlane  związane  z  przebudową  budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego  na  Centrum.  W  budynku  znajdują  się:  w  piwnicach   –  pomieszczenia
gospodarcze  ,  na  parterze  –  sala  konferencyjno-wykładowa,  pomieszczenie  biurowe,  aneks
kuchenny ,  na  piętrze  –  sala  komputerowa,  2  sale  do  zajęć  indywidualnych,   2  sale  do  zajęć
grupowych, aneks gospodarczy, na poddaszu - sala telewizyjna, 2 salki do zajęć indywidualnych,
pomieszczenie socjalno – gospodarcze, 
Na  każdej  kondygnacji  znajdują  się  toalety.  Pomieszczenia  wyposażono  w  niezbędne  sprzęty
(kuchnia – zmywarka, piec, zlew z podgrzewaczem wody), meble (stoły, krzesła, biurka, fotele,
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sofa, pufy,  wieszaki, półki i szafy), urządzenia (telewizor, rzutniki,  tablice multimedialne,  ekran
sterowany elektrycznie).
Termin realizacji maj 2019 r. - maj 2020 r. 
Koszt inwestycji   2 118 355,30 zł.

Zrewitalizowany budynek Centrum Usług Społecznych w Radlinie 

Wymiana kotłów gazowych

Kontynuowano prace inwestycyjne, związane z wymianą kotłów gazowych dla potrzeb c.o. i c.w.u.
w budynku przy ul. Solskiego 15. Dotychczasowe kotły gazowe wymagały wymiany z uwagi na ich
zużycie. 
Roboty budowlane obejmowały: 

• przebudowę przyłącza gazowego,
• wymianę  kotłów  gazowych  (kaskada  kotłów  70  i  90  kW)  wraz  z  całym  osprzętem  i

automatyką oraz przebudowę instalacji gazowej,
• wymianę  instalacji  wodno-  kanalizacyjnej  w  obrębie  kotłowni  wraz  z  montażem

podgrzewacza pojemnościowego 300 dm3, 
• wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia  w kotłowni wraz z podłączeniem rozdzielni

obsługującej kotłownię,
• wymianę kanałów wentylacji nawiewnej,
• budowę ścianki oddzielającej kotłownię od kanału instalacyjnego.

Koszt zadania: 200 169,15 zł
Termin realizacji: maj – lipiec 2020 r.

Oświetlenie uliczne

W roku 2020 na terenie Radlina pojawiło się wiele nowych oświetleń ulicznych, wykorzystujących
lampy LED. W sumie w mieście zabudowanych jest 1562 opraw oświetlenia zewnętrznego, 
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1324 opraw sodowych i 238 opraw LED (co stanowi 18 % całości lamp), zasilanych z 54 szafek
oświetleniowych.
W 20 szafkach zastosowane zdalne programowanie czasów świecenia, samodzielne programowane
bez udziału spółki Tauron. 
Łączne moc wszystkich źródeł światła zainstalowanych na terenie miasta – 164 kW.
437 opraw (30% całej gminy) jest objętych redukcją mocy (przygaszanie oświetlenia w godzinach
nocnych), realizowaną przez reduktory mocy zainstalowane w 15 szafkach i redukcją indywidualną
opraw LED z jednej szafki.
Praca oświetlenia w redukcji mocy zmniejsza zużycie energii w godzinach nocnych o 40%. 
Stan  pracy reduktorów mocy jest  na  bieżąco monitorowany (kontrola  wskazań  licznika,  nocne
kontrolne pomiary reduktorów).
Zużycie energii elektrycznej w 2020 r. na oświetleniu ulicznym wyniosło 644 MWh, koszt zakupu
energii elektrycznej dla oświetlenia ulic 356 tys. zł (ostatni odczyt listopadowy był szacowany 
w ilości 60% rzeczywistego zużycia)

Ilość opraw i zużycie

2018 2019 2020

Ilość opraw [szt] 1487 1527 1562

zużycie [MWh] 623 624 644

W  minionym  roku  zainstalowano  kolejne  oświetlenia  typu  LED:
ul. Matejki - 6 opraw, długość linii kablowej 51 m, linii napowietrznej 409 m, okres realizacji 
–  kwiecień 2020 r. - listopad 2020 r.  Koszt - 38 940,56 zł.
ul. Wantuły - 2 oprawy, długość linii 159 m, okres realizacji – kwiecień  2020 r. - czerwiec  2020 r. 
Koszt - 15 482,42 zł.
ul. Narutowicza - 5 opraw, długość linii 248 m, okres realizacji – kwiecień  2020 r. - czerwiec 2020
r.  Koszt -  24 290,58 zł.
ul. Wiosenna – ul. Rydułtowska - 5 opraw, długość linii  191 m, okres realizacji – kwiecień 2020 r.
 - czerwiec 2020 r., 
Koszt - 17 535,55 zł.

6.5. Remonty dróg 

Drogi powiatowe
W roku 2020 zrealizowano wspólnie z powiatem nw. zadania, dofinansowując je w  łącznej kwocie
287 798,52  zł.,  w tym wybudowano chodnik  wraz  z  odwodnieniem przy ul.  Rydułtowskiej  na
odcinku od ul. Puszkina do ul. Zapolskiej, wprowadzono zmienioną stałą organizację ruchu na ul.
Korfantego  na  odcinku  od  skrzyżowania  z  sygnalizacją  świetlną  do  pętli  autobusowej  oraz
zapłacono  fakturę  częściową  za  projekt  przebudowy  ul.  Głożyńskiej  (zdanie  to  ma  zostać
zakończone w roku 2021 wraz z pozwoleniem na budowę). Dla porównania w roku 2018 kwota
dofinansowania wspólnych zadań z Powiatem wynosiła 525 531,97 zł. a w 2019 r. 996 423,83 zł.
(przebudowa ul. Rymera na odcinku od ul. Napierskiego do ul. Kominka).
W ramach  bieżącego  utrzymania  dróg powiatowych  w Radlinie  wykonano  remonty cząstkowe
nawierzchni bitumicznych masą na gorąco, w tym nakładkę na ul. Korfantego w rejonie targowiska,
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oraz  odnowiono  oznakowanie  poziome  dróg.

Drogi gminne
-  wykonano  roboty  z  zakresu  bieżącego  utrzymania  tj.:  remont  cząstkowy  nawierzchni
bitumicznych masą na gorąco, nakładka bitumiczna na ul.  Młyńskiej  odcinek od drogi  bocznej
o nawierzchni z bloczków betonowych (dojazd m.in. do pos. 54B) do granicy z miastem Rybnik,
oznakowanie poziome dróg oraz przeglądy dróg i obiektów mostowych;
- uzyskano projekt dla zadania Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Głożyńska boczna 237-239
- wykonano drogę boczną ul. Głożyńska 158, Narutowicza boczna 74-42 oraz remont fragmentu
deptaka łączącego ul. Rybnicka – Wantuły.

6.6.  Sieć  kanalizacji  deszczowej,  pozwolenia  wodnoprawne,
utrzymanie koryt cieków i rowów na terenie miasta
Na terenie miasta znajduje się ok. 26 km sieci kanalizacji deszczowej, zarządzanej przez Zakład
Gospodarki Komunalnej. Regularnie prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem sieci. W
celu prawidłowego funkcjonowania cieków i rowów zlokalizowanych na terenie miasta, na bieżąco
prowadzono roboty wiązane m. in. z czyszczeniem i odmulaniem koryt, koszeniem skarp oraz inne
roboty konserwacyjne.
Miasto  Radlin  jest  w  posiadaniu  trzynastu   pozwoleń  wodnoprawnych.  Co  kwartał  składano
oświadczenia Burmistrza Radlina,  w celu ustalenia wysokości opłaty za odprowadzanie do wód –
wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej
służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast oraz za
pobór wód powierzchniowych.
W 2020  roku uzyskano dwa pozwolenia wodnoprawne po wykonaniu  aktualizacji operatów 
(ul. Matejki i ul. Rybnicka boczna). 

6.7. Projekty organizacji ruchu
Celem poprawy bezpieczeństwa wprowadzono nowe, stałe organizacje ruchu, obejmujące w swoim
zakresie :
-  zabudowa  lustra  drogowego  (  ul.  Narutowicza  70,  Rybnicka,  Puszkina  boczna,  Mariacka-
Wolności )
-   wyznaczono dodatkowe miejsca postojowe, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych na ulicy
Damrota oraz parkingu przy przedszkolu nr 3,
-  wprowadzono strefę zamieszkania na ul. Dworcowej,
-  wymalowano  dodatkowo  piktogramy  20km/h  oraz  „dzieci”  na  ul.  Makuszyńskiego  i  ul.
Dworcowej,
Zmieniono  także  organizacje  ruchu  na:  Parking  ul.  Mariacka-Odległa  (policja)  ,  Parking  UM
Radlin, Osiedle Ściegiennego. 
- na ul. Makuszyńskiego wymalowano piktogramy 20 km/h, A-17 (miejsce szczególnie uczęszczane
przez dzieci ).
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7.  Działalność  w  obszarze  innowacji,  nowych  technologii,
bezpieczeństwo informacji

7.1. Kontrola zarządcza – zarządzanie jakością 

Od 2012 roku w Urzędzie Miasta Radlin obowiązki w zakresie realizacji tzw. kontroli zarządczej,
której głównym zadaniem jest zapewnienie realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem,
efektywny, oszczędny i terminowy, realizowane są w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO
9001. W pozostałych miejskich jednostkach organizacyjnych, m.in. z uwagi na mniejszą skalę ich
działalności,  obowiązują  odrębne,  określone  przez  kierowników  tych  jednostek  zasady.  Celem
potwierdzenia zgodności z ww. normą Urząd poddawany był corocznym niezależnym zewnętrznym
auditom. Ostatni taki audit przeprowadzony został w dniu 08 maja 2020 roku (audit nadzoru nr NC-
2485/P5), W wyniku auditu jednostka certyfikacyjna, tj. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania
PRS S.A z siedzibą w Gdańsku, podjęła decyzję o utrzymaniu ważności certyfikacji potwierdzającej
zgodność  systemu  zarządzania  z  wymaganiami  normy  ISO  9001:2015.  Kolejny  audit  w  tym
zakresie został zaplanowany na maj 2021 roku.

7.2. Ochrona danych osobowych 

W miejskich jednostkach organizacyjnych obowiązują ujednolicone zasady,  procedury i procesy
dot. ochrony danych. Ze względu na specyfikę jednostki odmienne zasady obowiązują w Ośrodku
Pomocy  Społecznej.  We  wszystkich  miejskich  jednostkach  organizacyjnych  funkcję  Inspektora
Ochrony Danych pełni pracownik Urzędu Miasta (za wyjątkiem Ośrodka Pomocy Społecznej). 
Na bieżąco, sukcesywnie i doraźnie prowadzono działania z zakresie zapewnienia ochrony danych
osobowych  i  bezpieczeństwa  informacji.  Przeprowadzono  szereg  wewnętrznych  postępowań
sprawdzających w tym zakresie; poddano aktualizacji rejestry czynności przetwarzania; dokonano
szacowania ryzyk; przeszkolono pracowników, itd. Mając na uwadze, że ochrona danych i ochrona
informacji  to  procesy  ciągłe,  planuje  się  dalsze  doskonalenie  zabezpieczeń  i  procedur,  ciągłe
monitorowanie  przestrzegania  przepisów  prawa  oraz  dalsze  podnoszenie  świadomości
pracowników i interesantów.

7.3. Projekt benchmarkingowy

Miasto Radlin jest jednym z partnerów projektu „Benchmarking – Kontynuacja”, który prowadzony
jest przez Śląski Związek Gmin i Powiatów.  W 2020 r. w przedsięwzięciu brały udział 35 jednostki
samorządu terytorialnego, w tym 16 miast na prawach powiatu, 13 gmin i 6 powiatów ziemskich, 
w tym zarówno duże miasta jak np.  Lublin,  jak i  małe samorządy jak np.  Miasteczko Śląskie.
Benchmarking umożliwia porównywanie wyników osiąganych przez poszczególne urzędy 
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w  różnych  obszarach  ich  działalności.  Pozwala  wyszukiwać  dobre  praktyki,  które  mogą  być
następnie stosowane w innych jednostkach. W ramach projektu działa również Grupa Innowacji
Samorządowych.  W  ostatnim  czasie  Grupa  podjęła  prace  dotyczące  zapewnienia  ochrony
sygnalistów, czyli osób informujących o pojawiających się nieprawidłowościach w jednostkach. 
Informacje na temat projektu dostępne są na stronie benchmarking.silesia.org.pl.

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

We wrześniu  2020  r.  zakończył  się  okres  zapewnienia  trwałości  projektu  „Internet  w  każdym
domu...” Celem projektu było 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. Zamykając projekt podjęto decyzję
 o pozostawieniu komputerów u osób dotychczas z nich korzystających. Dzięki temu dzieci mogą
nadal na nich pracować, co jest  szczególnie istotne w okresie  trwającej  epidemii.  Analogicznie
postąpiono z komputerami wykorzystywanymi w Świetlicy Środowiskowej. Komputery te 
są obecnie wykorzystywane przez dzieci znajdujące się pod opieką Świetlicy.

7.5.  Zapewnienie  dostępności  usług  osobom  ze  szczególnymi
potrzebami

Celem wsparcia osób niepełnosprawnych oraz wszystkich innych, które ze względu na swoje cechy
albo ze względu na okoliczności mają utrudniony dostęp do usług świadczonych przez miejskie
jednostki organizacyjne, podjęto działania mające na celu zapewnienie im dostępności. 
W szczególności zapewnienie dostępności dotyczy osób starszych, osób z niepełnosprawnością lub
osób mających  naruszoną sprawność w zakresie mobilności czy percepcji (np. ludzie poruszający
się przy pomocy kul, protez, wózków, słabi, chorujący, niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami
manualnymi i poznawczymi, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem, itp.). 
Działania  w  zakresie  zapewnienia  dostępności  podzielono  na  obszary,  tj.  dostępność
architektoniczną, dostępność cyfrową oraz dostępność informacyjno-komunikacyjną. 
W zakresie dostępności architektonicznej chodzi w szczególności o zapewnienie dostępu 
do  budynków;  zapewnienie  możliwości  poruszania  się  po  piętrach  i  pomiędzy  piętrami;
umożliwienie  nawigacji  wewnątrz  budynków;  umożliwienie  wejścia  do  budynku  z  psem
asystującym; zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z budynku wszystkim, w tym osobom 
z niepełnosprawnościami. Dostępność architektoniczną należy rozumieć jako całościową filozofię
wprowadzania działań mających ułatwić wszystkim użytkownikom korzystanie z obiektów urzędu,
przedszkoli, szkół i pozostałych miejskich jednostek. 
W zakresie  dostępności  cyfrowej  chodzi  w  szczególności  o  zapewnienie  dostępności  do  stron
internetowych,  niezależnie  od  używanego  sprzętu,  oprogramowania,  łącza  internetowego  czy
ograniczeń wynikających z choroby czy niepełnosprawności.  Zapewnienie dostępności cyfrowej
realizuje się poprzez zapewnienie zgodności stron i aplikacji moblinych ze standardem WCAG 2.1,
czyli Web Content Accessibility Guidelines, który zawiera zbiór zasad, jakimi powinni kierować się
twórcy,  aby  przygotowane  przez  nich  strony  były  maksymalnie  dostępne  dla  osób  z  różnymi
niepełnosprawnościami. 
Dostępność informacyjno-komunikacyjna polega m.in.  na udostępnieniu urządzeń ułatwiających
słyszenie, zapewnieniu tłumacza języka migowego, umożliwieniu komunikacji w formie wskazanej
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przez osobę ze szczególnymi potrzebami  (np.  przez  SMS albo pisząc na kartce),  publikowanie
filmów z napisami, wdrożenie procedur związanych z obsługą osób o szczególnych potrzebach czy
przeszkolenie pracowników.
Z dniem 29 września 2020 roku wyznaczono koordynatorów do spraw dostępności. Obowiązki te
powierzono 2 pracownikom Urzędu. Do ich zadań należy w szczególności wsparcie osób 
w dostępie do świadczonych usług, przygotowanie i koordynacja planu działania na rzecz poprawy
zapewniania  dostępności  oraz  monitorowanie  działalności  w  zakresie  zapewniania  dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami. 
W  2020  roku  rozpoczęto  proces  przeprowadzania  audytów  (wewnętrznych  postępowań
sprawdzających)  we  wszystkich  miejskich  jednostkach  organizacyjnych,  których  celem  jest
ustalenie poziomu zapewnienia dostępności. W 2021 roku prowadzone będą dalsze działania 
w  zakresie  zapewnienia  dostępności.
Do  dnia  31 marca  2021 roku każda  z  miejskich  jednostek  organizacyjnych zobowiązana była
złożyć  wojewodzie  oraz  opublikować  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  raport  o  stanie
zapewniania dostępności podmiotu publicznego, zawierający m.in. informacje w zakresie spełniania
przez  dany  podmiot,  w  ramach  prowadzonej  działalności,  minimalnych  wymagań  w  zakresie
zapewniania dostępności. Wszystkie raporty zostały już sporządzone. Przeprowadzone audyty 
i  raporty  wykazały,  że  minimalne  wymagania  służące  zapewnieniu  dostępności,  obejmujące
dostępność  architektoniczną,  dostępność  cyfrową oraz  dostępność  informacyjno-komunikacyjną,
nie  są  w pełni  zapewnione.  W 2021  r.  będziemy realizować  zadania  poprawiające  dostępność
zgodnie z planem działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami. 
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8. Bezpieczeństwo ludności

8.1. Zarządzanie kryzysowe i planowanie obronne

W ramach  zarządzania  kryzysowego  w 2020  r.  większość  działań  skupiła  się  na  realizowaniu
wytycznych związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się
wirusa  SARS-Cov-2  oraz  zapobieganiu  skutkom  pandemii.  Zespół  Zarządzania  Kryzysowego
obradował w tej sprawie 9 razy.  
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 2020 roku w ramach obronności: 
• przystąpiono 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
ze względu na stan pandemii odbyło się w formie e-learningu w listopadzie 2020 r. i wzięło
w nim udział 25 pracowników Urzędu Miasta Radlin;

• opracowany  został  Plan  kontroli  problemowych  realizacji  zadań  obronnych.  W 2020  r.
jednak ze względu na stan pandemii kontrola nie została zrealizowana, została przeniesiona
na kolejny rok;

• 1  sierpnia  2020  r.  Urząd  Miasta  Radlin  wziął  udział  w  treningu  uruchamiania
i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie śląskim;

• ze  względu  na  stan  pandemii  szkolenie  dla  osób  odpowiedzialnych  za  realizację  zadań
obronnych  realizowane  przez  Wydział  Bezpieczeństwa  i  Zarządzania  Kryzysowego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się w formie e-learningu.  

W 2020 r. w ramach obrony cywilnej sfinalizowano sprawę montażu nowej centrali 
do  uruchamiania  syren  alarmowych wykorzystywanych  w systemie  ostrzegania  i  alarmowania
ludności. 

8.2. Działalność Straży Miejskiej
W 2020 roku przeprowadzono 2311 interwencji  Straży Miejskiej.  W tym 617 interwencji  było
efektem zgłoszeń mieszkańców. Poniżej przedstawiamy porównanie przyczyn zgłoszeń w ostatnich
3 latach:

2018 r. 2019 r. 2020 r.

1 Zagrożenia w ruchu drogowym 208 185 126
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2 Zwierzęta 154 171 141

3 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 103 94 101

4 Zakłócenia spokoju i porządku publicznego 88 68 103

5 Zagrożeń życia i zdrowia 24 11 2

6 Zagrożeń pożarowych 3 1 2

7 Inne 89 138 142

RAZEM 669 668 617

W wyniku podjętych interwencji oraz otrzymanych zawiadomień o popełnionych wykroczeniach
nałożono  148  mandatów karnych  na  łączną  kwotę  15.750  zł,  wobec  15  sprawców wykroczeń
skierowano wnioski o ukaranie oraz zastosowano 666 pouczeń. 
Przeprowadzono  również  15  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, noclegowni bądź wezwaniem
na miejsce pogotowia ratunkowego. 
W okresie zimowym wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie
kontrolowano miejsca przebywania osób bezdomnych, którym w razie potrzeby udzielano pomocy.
W wyniku interwencji z udziałem zwierząt 40 przekazano do schroniska a 3 do lekarza weterynarii. 
W 2020 roku w celu ograniczenia kradzieży rowerów Straż Miejska kontynuowała znakowanie
jednośladów. Została po raz kolejny powtórzona akcja „Czysty Radlin” mająca na celu podniesienie
świadomości mieszkańców co do praw i obowiązków właścicieli czworonogów.
W okresie wolnym od zajęć szkolnych przeprowadzono akcję „Bezpieczne wakacje 2020” oraz
„Bezpieczne ferie 2020”.
Przeprowadzono  także  177  kontroli  posesji  na  podstawie  art.  379  ustawy  prawo  ochrony
środowiska. To znaczny spadek w stosunku do lat ubiegłych, kiedy to w 2018 roku przeprowadzono
266  kontroli  a  w  2019  roku  399  kontroli.  Przyczyną  takiego  spadku  liczby  kontroli  była
niewątpliwie panująca pandemia koronawirusa.
Ponadto  w  związku  z  wprowadzeniem  stanu  epidemiologicznego  funkcjonariusze  Straży
Miejskiej przeprowadzili następujące kontrole:
kontrole placów zabaw, skate-parku, skwerów, terenów wokół szkół i przedszkoli – 755,
interwencje własne związane z COVID-19 – 426,
kontrole placówek handlowych i targowiska – 151,
kontrole usług kosmetycznych i fryzjerskich – 14,
kontrole osób bezdomnych – 13.
Została  również  przeprowadzona  akcja  informująca  mieszkańców  Radlina  o  właściwym
zachowaniu podczas stanu epidemiologicznego.
Wylegitymowano i pouczono 58 osób w związku z niezachowaniem nakazu zakrywania twarzy, 
8 osób w związku z niezachowaniem nakazanej bezpiecznej odległości pomiędzy pieszymi, oraz 
jedną osobę w związku z korzystaniem z placu zabaw. 
Strażnicy prowadzili także wspólne patrole z funkcjonariuszami Policji.
Miasto posiada także monitoring miejski składający się z 29 kamer. Monitoring zainstalowany jest
także na terenie następujących placówek oświatowych:
SP nr 1 – 13 kamer,
SP nr 2  - 20 kamer,
SP nr 3   (wspólnie z Przedszkolem) – 40 kamer.
SP nr 4 – 24 kamer.
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8.3. Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych
Na terenie Radlina działają dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych – Biertułtowy 
i Głożyny. Jednostki należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.
W roku 2020 w ramach utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP Biertułtowy i OSP Głożyny 
udzielono z budżetu miasta dotacji m.in. na zakup sprzętu i umundurowania, wykonanie 
systematycznych oraz obowiązkowych badań lekarskich członków OSP. W ramach tych środków 
jednostki zakupiły m.in. elektrody do defibrylatora, hydronetkę plecakową, ubrania bojowe, buty 
strażackie, ubrania koszarowe, używany komputer, bosak dielektryczny, aparat powietrzny, 
sygnalizator bezruchu,  maszt oświetleniowy, pompę zatapialną.

Nasze jednostki aktualnie posiadają 5 samochodów bojowych, a są to:
OSP Głożyny: samochód średni ratowniczo-gaśniczy marki Volvo rocznik 2018 oraz lekki 
samochód ratowniczo-gaśniczy marki Ford Transit  rocznik 2005, 
OSP Biertułtowy: samochód średni ratowniczo-gaśniczy marki Renault rocznik 2019, lekki 
samochód ratowniczo-gaśniczy marki Peugeot rocznik 2007 oraz samochód ratowniczo-
rozpoznawczy marki Nissan Terrano rocznik 2003.  
Liczba wyjazdów jednostek w roku 2020 r. :
OSP Biertułtowy - udział w 84 wyjazdach do akcji ratowniczo-gaśniczych w tym : 
27 – pożary,
49 – miejscowe zagrożenia, 
4 – alarmy fałszywe,
4 – zabezpieczenie rejonu.
Ponadto na rzecz Zarządzania Kryzysowego 12 wyjazdów: 
3 – usunięcie padłego zwierzęcia,
2 – zabezpieczenie zapadliska w miejscu publicznym, 
2 – pomoc osobie zarażonej COVID-19,
2 – rozładunek żywności dla OPS z banku żywności,
1 – pomoc osobie niepełnosprawnej,
2 – dostarczenie materiałów do zabezpieczenia obiektów po pożarze. 
udział w ćwiczeniach : 
1 – szpital w Rydułtowach, 
18 – sprzętowe w ramach zbiórek szkoleniowych.
Zabezpieczenia imprez: 12 
Ponadto przeprowadzono: 
- zbiórkę na rzecz szpitali w regionie
- akcje rozdawania odblasków wraz z Policją
- akcje promowania noszenia maseczek
OSP Biertułtowy w 2020 r. liczyło 43 członków z czego 21 mogących brać czynny udział 
w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

OSP Głożyny:
Liczba członków jednostki to 48, z czego uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych jest 18 
osób.
Wyjazdy do działań ratowniczo - gaśniczych OSP Głożyny:
- 24 pożary, 
- 45 miejscowe zagrożenia, 
- 10 zabezpieczenia zdarzeń, 
- 3 alarmy fałszywe.
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Udział w 8 ćwiczeniach na terenie jednostki. Zabezpieczenie imprezy – jednorazowo.
Udział w akcji promującej noszenie maseczek.

8.4. Techniczne zabezpieczenie placówek oświatowych

– Przedszkola publiczne (PP nr 1, PP nr 2 i PP nr 3) – od 2019 roku we wszystkich radlińskich
przedszkolach działa z powodzeniem system monitorowania obecności ATMS KIDS.

– SP 1 – rozbudowa monitoringu o dodatkowe 3 kamery, instalacja systemu alarmowego, 
ochrona szkoły przez firmę COMISTAL

– SSP 2 – monitoring 20 kamer, system kontroli dostępu Roger, dozorca nocny.

– SP 3 – monitoring 40 kamer, budynek zabezpieczony kodem bezpieczeństwa połączonym 
z alarmem.

– SP 4 – monitoring 24 kamery, szkoła monitorowana przez Glock Security Rybnik.
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9. Realizacja zadań administracji państwowej 

W całokształcie zadań realizowanych przez miasto wykonuje również szereg zadań z zakresu 
administracji rządowej. Są to zadania zlecone. 
Do typowych zadań zleconych realizowanych przez gminę zalicza się zadania z zakresu:
– Urzędu Stanu Cywilnego,
– Ewidencji ludności,
– Dowodów osobistych,
– Działalności gospodarczej,
– Spraw wojskowo-obronnych,
– Obrony Cywilnej,
– Przeprowadzenia wyborów i referendów.

9.1. Meldunki, dowody osobiste, wybory

Statystyka wykonanych czynności w zakresie meldunków i dowodów osobistych:
- zameldowano na pobyt stały 164;
- zameldowano na pobyt czasowy 184;
- wymeldowano z pobytu stałego 149;
- wymeldowano z pobytu czasowego   18;
- przemeldowano 191;
- wymeldowano decyzją administracyjną   20;
- przyjęto wniosków na dowód osobisty           1092;
- przyjęto i rozpatrzono 127 wniosków o udostępnienie danych osobowych z rejestru mieszkańców  
i 86 z rejestru PESEL;
- wydano 175 zaświadczenia z rejestru mieszkańców;

W dniu 28 czerwca 2020 r. odbyły się Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast       
w dniu 12 lipca 2021 r. odbyła się II tura, w związku z tym:
- wydano 17 decyzji o dopisaniu do rejestru wyborców,
- opracowano spisy wyborców,
- przygotowano lokale wyborcze,
- przeprowadzono rekrutację członków obwodowych komisji wyborczych i zapewniono obsługę 
komisji.
Nie przeprowadzono kwalifikacji wojskowej.  

9.2. Statystyka wykonywanych zadań Urzędu Stanu Cywilnego

- sporządzono aktów zgonu - tryb zwykły 95, tryb szczególny 3 –  razem 98;
- sporządzono aktów urodzenia - tryb zwykły 0, tryb szczególny 11 –  razem 11;
- sporządzono aktów małżeństwa - tryb zwykły 69, tryb szczególny 0 –  razem 69;                            
- zawarto 31 małżeństw przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w USC;
- zawarto 4 małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego poza USC;
- zawarto 34 małżeństwa konkordatowe;
- wydano 29 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie
  małżeństwa na podstawie art. 4¹ k.r.o.;
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- sporządzono 14 aktów stanu cywilnego w trybie szczególnym (tj. transkrypcja, odtworzenie
  i rejestracja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą); 
- przygotowano i opracowano 130 wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie
  małżeńskie „Złote Gody”;
- usunięto 480 niezgodności w rejestrze PESEL (łącznie USC z EL i DO);
- przyjęto i rozpatrzono 1028 pism i wniosków;
- dokonano migracji 1412 aktów stanu cywilnego do BUSC;
- wydano 3 decyzje w sprawie zmian imion i nazwisk;
- przyjęto 9 oświadczeń o uznaniu ojcostwa oraz zarejestrowano uznania ojcostwa
  w rejestrze uznań w rejestrze stanu cywilnego;
- wydano 4 zaświadczenia o stanie cywilnym;
- wydano 1641 odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach
  wielojęzycznych) z rejestru stanu cywilnego BUSC;
- sporządzono 257 wzmianek dodatkowych;
- sporządzono 796 przypisków;
- dokonano 25 czynności materialno-technicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie
   skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego (uzupełnienie, sprostowanie, unieważnienie
aktów stanu cywilnego). 

Realizacja zadań w zakresie działalności gospodarczej 
Liczba nowo powstałych firm na terenie  Miasta Radlin w 2020 r. - 62
Liczba wpisów wykreślonych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) w 2019 r. - 25
Liczba złożonych i prawidłowo przetworzonych wniosków CEIDG-1 w systemie
CEIDG  przez pracowników Urzędu Miasta Radlin w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 – 361

9.3. Wsparcie przedsiębiorczości 

Z powodu licznych obostrzeń wynikających ze stanu epidemii rok 2020 był czasem bardzo trudnym
dla przedsiębiorców. Podjęto starania aby w tym szczególnym czasie Miasto Radlin było  przyjazne
dla  przedsiębiorców  dlatego  zadbano  by  na  stronie  internetowej  zamieszczane  były  aktualne
dokumenty i wzory druków dla przedsiębiorców. W razie potrzeby  przedsiębiorcy mogli uzyskać
kompleksową  pomoc w wypełnieniu druku CEIDG-1 na miejscu w Urzędzie Miasta. Przez cały
rok 2020 Urząd Miasta Radlin był otwarty i dostępny dla interesantów.

W  2020  roku  na  terenie  Radlina  obowiązywały  uchwały  dotyczące  ulg  i  zwolnień  dla
przedsiębiorców:   
- uchwała nr BRM.0007.083.2014 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 października 2014 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych
przedsiębiorców na terenie Miasta Radlin 
-  uchwała  NR  S.0007.032.2020  Rady   w  Radlinie  z  dnia  28  kwietnia  2020  r.  w  sprawie
wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków
 i  budowli  lub  ich  części  związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  grupom
przedsiębiorców,  których  płynność  finansowa  uległa  pogorszeniu  w  związku  z  ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Udzielono pomocy przedsiębiorcom prowadzącym naukę zawodu dla pracowników młodocianych
zamieszkujących na terenie Radlina. W 2020 roku wsparcie otrzymało18 pracodawców.
Na stronie internetowej miasta zamieszczono link do portalu mikroporady - Pomoc w zarządzaniu
mikro-przedsiębiorstwem (mikroporady.pl) oraz link do bazy przedsiębiorców zamieszczonej 

47 / 74



na stronie internetowej Forum Firm Miasta Radlin. 

Na 2020 r. w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań
publicznych, znalazł się obszar z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości. Zakres udzielonego wsparcia w 2020 roku prezentuje się następująco:
Lp. Tytuł oferty / Oferent Kwota wnioskowana Kwota dofinansowania
1 Odpowiedzialny rozwój - 

odpowiedzialny biznes
Forum Firm z siedzibą w Radlinie

4 985,00 zł 4 985,00 zł

Łącznie: 4 985,00 zł 4 985,00 zł
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10. Polityka informacyjna 
W roku 2020 r. miasto kontynuowało obrane wcześniej formy promocji i komunikacji społecznej 
z  mieszkańcami.  Sytuacja  związana  z  zagrożeniem  koronawirusem  wymusiła  na  samorządzie
szukanie nowych obszarów działań komunikacyjnych oraz jeszcze skuteczniejszych form dotarcia
do mieszkańca.

Zadania z zakresu polityki informacyjnej realizowano w oparciu o współpracę z mediami lokalnymi
oraz własne publikacje. W ramach współpracy z lokalnymi redakcjami podpisano umowę 
z  Telewizją  TVT,  na  podstawie  której  zrealizowano  12  kilkuminutowych  programów  „Echa
Regionu – Radlin”, z najważniejszymi wydarzeniami z miasta. Oprócz tego realizowano własne
materiały video, publikowane na miejskiej stronie oraz w mediach społecznościowych. Narzędzie
to okazało się bardzo pomocne przy podawaniu rzetelnych i wiarygodnych informacji o sytuacji
epidemicznej czy zaleceniach sanitarnych. Z racji braku możliwości organizacji corocznych spotkań
Burmistrza  Radlina  z  mieszkańcami,  treści  przygotowane  na  te  spotkania,  opublikowano  jako
krótkie filmy tematyczne (dotyczące edukacji, ekologii, inwestycji oraz sytuacji finansowej miasta).

W zakresie  własnych publikacji,  miasto kontynuowało 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”.  Jeden  z  numerów  w  2020  w  całości
poświęcony został tematyce walce z koronawirusem.

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.

Uruchomiono specjalną podstronę poświęconą najważniejszym zagadnieniom związanym 
z  koronawirusem  (www.miasto.radlin.pl/koronawirus)  gdzie  znalazły  się  zalecenia  sanitarne,
aktualizowane liczby chorób oraz osób będących na kwarantannie, czy filmy z udziałem Burmistrza
Radlina, poświęcone walce z zagrożeniem pandemicznym. Link do podstrony umieszczono 
w dobrze widocznym miejscu na stronie, jako jej stały element. Takie same rozwiązanie sprawdziło
się przy innych, ważnych z punktu widzenia mieszkańca tematach, m.in. budowy wiaduktu 
w  Radlinie  (www.miasto.radlin.pl/wiadukt).  
Miasto  Radlin  aktywnie  uczestniczy  również  w  tworzeniu  treści  w  obszarze  mediów
społecznościowych.  Swoje  strony  miasto  posiada  na  następujących  portalach:  
- Facebook (6151  obserwujących, tj wzrost o 5454 obserwujących, tj wzrost o 697 w stosunku 
do poprzedniego raportu) 
- Instagram (1590 obserwujących, tj. wzrost o 119 w stosunku do poprzedniego raportu) 
- Twitter (509 obserwujących, tj wzrost o 26 w stosunku do poprzedniego raportu) 
- YouTube (268 subskrypcji, tj wzrost o 38 w stosunku do poprzedniego raportu) 
Zgodnie ze opisanym w poprzednim raporcie zjawisku, dotyczącym najpopularniejszych kanałów
komunikacyjnych  („główny  obszar  dotarcia  z  informacją  opiera  się  na  narzędziach  portalu
Facebook i Instagram oraz na materiałach video prezentowanych na kanale YouTube. Mniejszym
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zainteresowaniem cieszą  się  treści  publikowane na  mikro-blogu  na  platformie  Twitter”)  miasto
kontynuuje  obraną  strategię  komunikacji  –  opierając  swoją  aktywność  w  mediach
społecznościowych głównie na narzędziach portalów Facebook, Instagram, YouTube, oraz 
w  mniejszym  zakresie  Twitter.
W  2020  roku  z  powodu  zagrożenia  koronawirusem  i  potrzebą  pozyskiwania  dużej  liczby
wolontariuszy,  uruchomiono  specjalna  grupę  na  stronie  Facebook  „Bank  Wzajemnej  Pomocy
Miasta Radlin”. Na grupie publikowano informacje o zapotrzebowaniu na pracę wolontariuszy, jak
również oferty pomocy ze strony mieszkańców. Chcąc wesprzeć lokalną branżę gastronomiczną
opublikowano  i  aktualizowano  listę  podmiotów  gospodarczych  z  Radlina  i  bezpośredniego
sąsiedztwa,  oferujących  dowóz  posiłków  do  domu.
Publikowano również wzory pism i ulotek z tymi informacjami, które mieszkańcy mogli drukować
i wywieszać w swoim najbliższym otoczeniu.

Bank Wzajemnej Pomocy Miasta Radlin
(www.facebook.com/groups/bankwzajemnejpomocyradlin) 

W  oparciu  o  media  społecznościowe  zainicjowano  również  akcję  „Wspieram  Lokalnych”
prezentującą  (nieodpłatnie)  ofertę  sklepów,  punktów  usługowych  i  innych  form  działalności
gospodarczej  w  Radlinie.  Formułę  tę  powtórzono  również  na  łamach  „Biuletynu  Radlin”.  

Należy  przy  tym  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 działalności reklamowej. 
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11. Realizacja strategii miasta

Jednym z najważniejszym dokumentów strategicznych w mieście jest Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Miasta Radlin na lata 2014 – 2020. 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 2020 roku przystąpiono do przygotowania nowej wersji dokumentu strategicznego. 
Z racji obostrzeń pandemicznych niemożliwe okazało się zorganizowanie spotkania warsztatowego
z mieszkańcami.  Chcąc jednak kontynuować obraną przed laty formę partycypacyjną tworzenia
tego dokumentu, zorganizowano cykl spotkań online z przedstawicielami stowarzyszeń, instytucji
publicznych  i  zakładów  pracy  w  mieście.  
Mieszkańcy mogli zaś zgłaszać swoje sugestie jak również wkład w treść dokumentu 
za  pośrednictwem  ankiet.  
Niezależnie od prac nad nowym dokumentem, jak co roku, przeprowadzono badanie wskaźników
realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin 2014-2020”. Poniżej część 
z uzyskanych odpowiedzi

Respondentom zadano pytanie:
Jak oceniasz ofertę usług medycznych w mieście Radlin. Dokonaj oceny na skali od 1 do 5, 
gdzie 1 oznacza ocenę bardzo złą, a 5 – bardzo dobrą. Zapytano o dostęp do:
- podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny): 23% na 5, 20% oceniło ją na 4, 44,4 % oceniło
ją na
3, zaś 5,6% na 1,
- lekarzy specjalistów: 22,2% na 1, 38,9% oceniło na 2, zaś niespełna 5,6% na 5,
- publicznych przychodni: 33,3% oceniło na 3, 11,1% na 5, 16,7% na 1,
- prywatnych przychodni oferujących usługi odpłatne: 61,1% oceniło na 3, 11,1% na 4, 5,6% na 1,
- usług rehabilitacyjnych: 33,3% na 1, 27,8% na 2, 5,6% na .
Z badania wynika, iż najniższa ocena ze strony największej grupy respondentów dotyczyła dostępu
do lekarzy specjalistów (22,2% respondentów przyznało 1) oraz dostępu do usług rehabilitacyjnych
(33,3%  respondentów  przyznało  1).  W  porównaniu  do  lat  poprzednich,  zdecydowanie  gorzej
oceniany jest dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej.
Respondentom zadano pytanie: Jak oceniasz jakość środowiska w naszym mieście? 
Odpowiedzi:
40 - bardzo dobre
21,1% - dobre
36,8% - trudno powiedzieć
21,1% - złe
21,1% - bardzo złe
oraz zapytano Czy Twoim zdaniem jakość środowiska naturalnego w naszym mieście w ostatnich
pięciu latach się zmienia?
48,9% - poprawia się
27,8% - bez zmian
33,3% - pogarsza się

W działaniach jakie miasto powinno podejmować wskazano,
- przygotowanie i wdrożenie długofalowego planu walki z niską emisją (73,7% respondentów),
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-  dopłaty  do  wymiany  starych  kotłów  węglowych  na  nowoczesne  kotły  węglowe  (47,4%
respondentów)
oraz inne źródła ciepła (68,4% respondentów)
- karanie spalających odpady (84,2% respondentów),
- pomoc w zapewnieniu dostępu do sieci gazowej lub ciepłowniczej (73,7% respondentów).

Zadano również pytanie dotyczące przestrzeni publicznej: 
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 – 42,1% przyznało ocenę 4, 26,3% ocenę 5, zaś 5,3% ocenę 2
- Infrastruktura sportowa w budynkach, np.  sale sportowe, siłownie,  baseny – 38,9% przyznało
ocenę 4,
33,3% ocenę 5, zaś 5,6% ocenę 1
- Parki, skwery miejskie – 42,1% oceniło na 5, 26,3% na 3 i 4 zaś 5,3% na 2
- Place zabaw – 23% na 4, 18% na 5, zaś 9% na 1

68,4% respondentów wskazało, iż najbardziej brakuje im parku miejskiego, 42,1% skwerów zieleni,
5,3%: siłowni na wolnym powietrzu, bezpiecznych ścieżek rowerowych, kąpielisk i plaży. 
Nikt z respondentów nie wskazał, iż brakuje w miecie placów zabaw.
Tężnia w Radlinie wśród 84% respondentów uznawana jest wciąż za inwestycję miejską ocenianą
najlepiej.  
Na pytanie „Gdzie szukasz informacji na temat Radlina?” Największą liczbą głosów wskazano 
w pierwszej kolejności na stronę miejską, następnie profil miejski na portalu Facebook oraz miejską
gazetę samorządową. 
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12. Sytuacja finansowa miasta

12.1. Realizacja dochodów
Wykonanie planowanych dochodów budżetu Miasta Radlin w 2020 roku wyniosło
100 772 686,93 zł co stanowi 102,87% planu rocznego w kwocie 97 959 204,94 zł.  Realizacja
dochodów w roku 2020 w porównaniu z latami poprzednimi ma tendencję wzrostową. Głównymi
czynnikami wzrostu w roku 2020 były wpływy z dotacji w zakresie programu 500+, środki 
z  Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych,  wpływy  z  tytułu  opłaty  za  zagospodarowanie
odpadów  komunalnych.
Tendencję w kształtowaniu się dochodów budżetowych w latach 2017-2020 prezentuje poniższy
wykres
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Strukturę  zrealizowanych dochodów,  czyli  ich  procentowy udział  w kwocie  dochodów ogółem
prezentuje poniższy diagram. 

Największy udział  w wykonaniu  dochodów budżetowych  w roku  2020  podobnie  jak  w latach
wcześniejszych miały dochody własne.  Składają się na nie dwa podstawowe źródła tj.  udziały  
w dochodach budżetu państwa czyli PIT i CIT oraz podatek od nieruchomości co obrazuje poniższy
diagram. 
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Realizacja dochodów w szczególności w kategorii dochodów własnych wskutek pandemii uległa
dość znacznym perturbacjom w porównaniu z rokiem 2019. 

Spadek zrealizowanych dochodów w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 z tytułu udziałów 
z podatku dochodowego od osób prawnych i  fizycznych wyniósł  1 497 789,02 zł.  W związku  
z  ograniczeniem działalności  jednostek  miejskich  wskutek  pandemii  m.in.  Miejskiego  Ośrodka
Sportu  i  Rekreacji  oraz  placówek  oświatowych  dochody  w  analogicznym  okresie  z  tytułu
świadczonych usług zmalały o kwotę 830 292,64 zł. 

Ponadto  podjęto  działania  wspierające  podatników  przeciwdziałające  skutkom  ekonomicznym
Covid-19 (rozłożenie na raty, umorzenia należności, obniżenie stawek podatkowych, zwolnienia),
które spowodowały obniżenie dochodów w roku 2020 o kwotę 78 920,00 zł.

W związku ze  znacznym sumarycznie ubytkiem dochodów wskutek pandemii  miasto  dokonało
dodatkowej emisji obligacji na łączną kwotę 1 300 000,00 zł celem zrównoważenia budżetu. 

Miasto  otrzymało  bezzwrotne  środki  w  ramach  Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych  
na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych tj. Wiadukt ul. Mariacka w kwocie 2 889 198,00 zł
oraz Przebudowa i adaptacja budynku Makuszyńskiego 15 na żłobek w kwocie 3 000 000,00 zł.
Wydatkowanie tych środków następuje od roku 2020 do roku 2022. 
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12.2. Wykonanie wydatków. 
Wykonanie  planowanych  wydatków  budżetu  Miasta  Radlin  w  2020  r.  wyniosło  

96 827 685,17 zł co stanowi 95,81 % planu rocznego w kwocie 101 067 369,75 zł. Z tego wydatki

bieżące wyniosły 89 884 288,61 zł natomiast wydatki majątkowe 6 943 396,56 zł . Największy

udział po stronie wydatkowej budżetu mają oświata i wychowanie oraz opieka społeczna. Strukturę

wydatków wg. źródeł prezentuje poniższa tabela:

Wydatki  w porównaniu  z  latami  poprzednimi  mają  tendencję  wzrostową co  pokazuje poniższe
zestawienie.
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L.P. Wyszczególnienie Wykonanie               

1 2 3 4

1 18,66%

2 8,74%

3 30,87%

4 32,50%

5 2,07%

6 Kultura fizyczna/dział 926/ 4,28%
7 Obsługa długu /rozdział 75702/ 1,21%
8 Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ 1,40%
9 Pozostałe wydatki 0,27%

Wydatki ogółem 100,00%

Struktura  wykonania 
wydatków w %

Transport i łączność, gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska /działy 600 i 900/

18 066 674,58 zł

Administracja publiczna, bezpieczeństwo 
publiczne i ochr.przeciwpożarowa / działy 750 i 
754/

8 464 171,43 zł

Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka 
wychowawcza /działy 801 i 854/

29 888 130,16 zł

Opieka społeczna, zadania w zakresie polityki 
społecznej i ochrona zdrowia, rodzina /działy 
851, 852, 855/

31 467 837,94 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 
921/

2 004 248,97 zł

4 142 469,56 zł
1 174 435,59 zł
1 359 975,34 zł

259 741,60 zł
96 827 685,17 zł



W związku z  pandemią  Covid-19 miasto  poniosło  w roku 2020 dodatkowe wydatki  związanie
prewencją  i  jej  przeciwdziałaniem  (m.  in.  zakupy  maseczek,  środków  dezynfekcyjnych,  szyb
ochronnych)  na  łączną  kwotę  107 552,00  zł.  Wydatkowano  także  część  środków  w  ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie zadania Wiadukt ul. Mariacka na kwotę  
1 389 197, 68 zł. 

12.3. Wynik finansowy
W  2020 r.  zrealizowane  dochody budżetowe wyniosły 100 772 686,93 zł,  natomiast  wydatki
wyniosły 96 827 685,17zł. Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w kwocie 3 945 001,76 zł.
wobec planowanego deficytu w wysokości 3 108 164,81 zł. 

Planowany deficyt  budżetu został sfinansowany emisją obligacji w kwocie 3 036 000,00zł oraz
niewykorzystanymi  środkami  pieniężnymi,  o  których  mowa  w  art.  217  ust.  2  pkt  8  ustawy  
o finansach publicznych w kwocie 72 164,81zł.

Z zaplanowanej emisji obligacji na kwotę 5 200 000,00 zł (w tym 1 300 000,00 w zakresie ubytku
dochodów  spowodowanych  Covid-19)  wyemitowano  pełną  kwotę.  Nie  zaciągano  w  tym  roku
pożyczek. 

Spłacono raty pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 64 000,00 zł wobec planu rocznego w kwocie 64
000,00 zł. Dokonano wykupu obligacji na kwotę 2 100 000,00 zł. 

Łączne zadłużenie na koniec 2020 r. z tytułu pożyczki i emisji obligacji wyniosło  47 440 118,60 zł.
Składa  się  na  nie  kwota  z  tytułu  zaciągniętej  pożyczki  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony
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Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  w Katowicach w wysokości  190 118,60 zł  oraz  zadłużenie  
z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę 47 250 000,00 zł. 

Nie  odnotowano  zobowiązań  wymagalnych.  Wartość  nominalna  niewymagalnych  zobowiązań  
z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2020 r. wyniosła 1 804 025,00. i dotyczy poręczeń dla
PWiK w związku z zaciągniętą przez ten podmiot pożyczką przeznaczoną na realizację kanalizacji
w zlewni Karkoszka II wobec WFOŚiGW. Obsługa poręczonego długu na rzecz PWIK przebiega
prawidłowo. 

Całkowite aktualne i planowane do zaciągnięcia w roku 2021 zadłużenie gminy zostanie spłacone
do końca 2034 r., natomiast udzielone poręczenie wygaśnie w 2023 r. Ponadto zaciągnięta pożyczka
w WFOŚiGW może zostać umorzone w wysokości do 50 %. 

Poziom zadłużenia na koniec poszczególnych lat z uwzględnieniem roku 2020 i uchwalonego długu
na rok 2021 prezentuje się następująco: 

Szczegółowe informacje za wykonania budżetu za rok 2020 zawarto w sprawozdaniu opisowym z 
wykonania budżetu przyjętym Zarządzeniem Nr S.0050.0053.2021 Burmistrza Radlina z dnia 31 
marca 2021 r.
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12.4 Pozyskane środki zewnętrzne, w ramach funduszy 
krajowych i zagranicznych

W minionym roku, w zakresie polityki inwestycyjnej (w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020) pozyskano dla Radlina środki finansowe na 
realizację następujących inwestycji:

• Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. S. Mikołajczyka 15, 
ul. Pocztowej 2, ul. W. Korfantego 89 w Radlinie. 
Wartość całkowita projektu: 1 157 170,98, zł
Wartość dofinansowania: 792 628,62 zł

• Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Radlinie. 
Wartość całkowita projektu : 1 295 227,34 zł
Wartość dofinansowania: 1 093 962,69 zł

•  Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 7 w Radlinie.
Wartość całkowita projektu: 382 718,49 zł
Wartość dofinansowania: 292 710,23 zł

• Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie.
Wartość całkowita projektu: 1 772 581,58 zł
Wartość dofinansowania: 895 453,22 zł

Suma dofinansowania wszystkich powyższych projektów : 4 167 446,27 zł 

W 2020 r. w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Radlin
pozyskał  środki  finansowe  w  wysokości  50  000,00  zł  na  realizację  Strategii  Rozwoju
Elektromobilności dla Miasta Radlin na lata 2019-2035. 

W 2020 r.  w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji  Lokalnych,  Radlin  pozyskał  dwukrotnie
środki finansowe na przebudowę wiaduktu w Radlinie:

• pierwszą transzę w kwocie następujące 1 389 198,00 zł przeznaczono w całości na poczet
tej inwestycji

• drugi raz – już jako środki dedykowane temu zadaniu - w kwocie 1 500 000,00 zł (wartość
całkowita projektu: 5 000 000,00 zł). 

W sumie  z  puli  Rządowego Funduszu Inwestycji  Lokalnych pozyskano na  budowę wiaduktu  
w Radlinie 2 889 198 zł  (ponad 57 % całości inwestycji zostanie więc sfinansowana ze środków
zewnętrznych).

Poza  zadaniem  przebudowy  wiaduktu,  pozyskano  również  z  Rządowego  Funduszu  Inwestycji
Lokalnych  dofinansowanie  na  zadanie  budowę  żłobka  w Radlinie,  w kwocie  3  000  000,00  zł
(wartość całkowita projektu: 4 500 000,00 zł)
Całość pozyskanych środków z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku  
w Radlinie wynosi 5 889 198 zł 
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W  ramach  działań  rewitalizacyjnych  (zarówno  inwestycyjnych  jak  i  społecznych),  w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  2014-2020  miasto  Radlin
pozyskało środki finansowe na realizację następujących projektów społecznych:
- Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie - zapobieganie ubóstwu i
wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży - etap II. 
Wartość całkowita projektu: 238 814,54 zł
Wartość dofinansowania: 222 097,52 zł.

W obszarze współpracy międzynarodowej kontynuowano realizacje programu URBACT III.
W 2020 r. w ramach Programu Urbact III realizowano projekt pn. Volunteering Cities.
Celem projektu jest adaptacja dobrych praktyk z zakresu działań wolontariackich z cypryjskiego
miasta Athienou do Radlina. Z powodu pandemii projekt toczył się w formule spotkań on-line.
W 2020 r. w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Radlin
pozyskał środki finansowe na realizację Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Radlin na
lata 2019-2035.

13. Radlin w ocenie zewnętrznych ekspertów

Realizowana przez miasto polityka rozwoju spotkała się dobrym przyjęciem dwóch, niezależnych
ośrodków badawczych, które w 2020 roku opublikowały wyniki swoich badań.

Pierwszym był  Ranking  Samorządów "Rzeczpospolitej"  –  jeden  z  najbardziej  opiniotwórczych
rankingów  w  Polsce,  badający  rozwój  lokalny  polskich  samorządów.  Radlin  zajął  w  nim  85
miejsce, co jest najwyższą notą wśród gmin miejskich powiatu wodzisławskiego (pozostałe gminy
miejskie: Wodzisław Śląski - 95., Rydułtowy - 119., Pszów – 192) 

Drugą pozytywną notą były wyniki raportu „Scenariusze rozwoju małych miast” przygotowanego
przez  Polski  Instytut  Ekonomiczny,  jedną  z  najstarszych  w Polsce  organizacji  zajmujących  się
tematyką  gospodarczą  (od  1928  roku)  
Instytut  w  ramach  badań  wytypował  trzy  grupy  małych  miast,  pod  kątem  ich  potencjału
rozwojowego.  W  pierwszej  grupie  znalazły  się  miasta  potrzebujące  impulsu  rozwojowego.  
W drugim – miasta nie wykorzystujące swej szansy. Zaś w trzeciej, nazwanej „miastami dobrego
życia”, znalazły się tzw. „miasta wielofunkcyjne”, miasta o dobrym potencjale turystycznym lub
miasta aglomeracyjne. W województwie śląskim w grupie „miast dobrego życia” znalazły się trzy
miejscowości Kuźnia Raciborska, Radzionków i Radlin.

„Miasta dobrego życia” (czyli m.in. Radlin), wedle zapisów zawartych w raporcie „charakteryzują
się  wysoką  przedsiębiorczością,  czego  przejawem  jest  wysoki  wskaźnik  udziału  osób
prowadzących  działalność  gospodarczą  na  1000 mieszkańców w wieku  produkcyjnym,  wysoka
średnia wartość wskaźnika podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym i małe jego
zróżnicowanie  oraz  wysoki  średni  wskaźnik  udziału  firm  kreatywnych  w  liczbie  nowo
zarejestrowanych  (przy  małym  odchyleniu  standardowym  i  współczynniku  zmienności).”   
Oprócz  tego  „miasta  dobrego  życia”  najczęściej  mogą  pochwalić  „wysokim  poziomem
wykorzystania  funduszy UE”.  Miasta  z  grupy badanej  w  której  znalazł  się  Radlin,  mierzą  się
najczęściej  z  problemem  niekorzystnej  sytuacji  demograficznej  oraz  wieloma  wyzwaniami  
w zakresie polityki społecznej. 
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14. Informacja o zrealizowaniu uchwał – zestawienie uchwał 
wraz z informacją o wykonaniu

Numer
uchwały

Data Temat Realizacja

S.0007.00
1.2020

28 stycznia
2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”. 
zrealizowana

S.0007.00
2.2020

28 stycznia
2020 r.  

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Miasto Radlin. 

zrealizowana

S.0007.00
3.2020

28 stycznia
2020 r. 

w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście
Radlin na rok szkolny 2019/2020. 

zrealizowana

S.0007.00
4.2020

28 stycznia
2020 r. 

w sprawie planu dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach

oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto
Radlin. 

zrealizowana

S.0007.00
5.2020

28 stycznia
2020 r. 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w oświatowych jednostkach

organizacyjnych, których organem prowadzącym jest
Miasto Radlin. 

unieważniona

S.0007.00
6.2020

28 stycznia
2020 r. .

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

Radlina. 

zrealizowana

S.0007.00
7.2020

28 stycznia
2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy
Gorzyce. 

unieważniony

S.0007.00
8.2020

28 stycznia
2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta Radlin. 
zrealizowana

S.0007.00
9.2020

28 stycznia
2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020. zrealizowana

S.0007.01
0.2020

28 stycznia
2020 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Radlin na lata od 2020 do 2032. 

zrealizowana

S.0007.01
1.2020

25 lutego
2020 r.

w sprawie zmiany statutu Świetlicy Środowiskowej w realizacji 

S.0007.01 25 lutego w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i zrealizowana
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2.2020 2020 r.

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

S.0007.01
3.2020

25 lutego
2020 r. 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach

chronionych 
zrealizowana

S.0007.01
4.2020

25 lutego
2020 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 

w realizacji

S.0007.01
5.2020

25 lutego
2020 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.

w realizacji

S.0007.01
6.2020

25 lutego
2020 r. 

w sprawie stawki opłaty oraz terminu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -
wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część

roku stanowiących Rodzinne Ogrody Działkowe 

w realizacji 

S.0007.01
7.2020

25 lutego
2020 r. 

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

Radlina 
w realizacji

S.0007.01
8.2020

25 lutego
2020 r. 

w sprawie aktualizacji "Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022" 

w realizacji

S.0007.01
9.2020

25 lutego
2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020 zrealizowana

S.0007.02
0.2020

25 lutego
2020 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Radlin na lata od 2020 do 2032 

zrealizowana 

S.0007.02
1.2020

24 marca
2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wodzisławskiemu na wsparcie Powiatowego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim 

zrealizowana

S.0007.02
2.2020

24 marca
2020

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2020 rok.
Zrealizowana

S.0007.02 24 marca w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej zrealizowana
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3.2020 2020 Miasta Radlin na lata od 2020 do 

S.0007.02
4.2020

29
kwietnia

2020

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Radlin 

w realizacji

S.0007.02
5.2020

29
kwietnia

2020

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi położonych na terenie Miasta Radlin,

kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym 

w realizacji

S.0007.02
6.2020

29
kwietnia

2020

w sprawie ustalenia 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 środków komunikacji
elektronicznej 

w realizacji

S.0007.02
7.2020

29
kwietnia

2020

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

komunalnymi 

w realizacji

S.0007.02
8,2020

29
kwietnia

2020

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

powiatowych położonych na terenie Radlina 
zrealizowana

S.0007.02
9.2020

29
kwietnia

2020

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

pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za

przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze
środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji
związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem

lokalnych źródeł energii odnawialnej ( dotyczy wniosków
złożonych w projekcie Słoneczny Radlin) 

w realizacji

S.0007.03
0.2020

29
kwietnia

2020

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

Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim 
zrealizowana

S.0007.03
1.2020

29
kwietnia

2020

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania i wykupu 

zrealizowana

S.0007.03
2.2020

29
kwietnia

2020

w sprawie: wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia
z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i
budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w

zrealizowana
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związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19 

S.0007.03
3.2020

29
kwietnia

2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020 zrealizowana

S.0007.03
4.2020

29
kwietnia

2020

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Radlin na lata od 2020 do 2032 

zrealizowana

S.0007.03
5.2020

29
kwietnia

2020
w sprawie zmian w Statucie Miasta Radlin w realizacji

S.0007.03
6.2020

27 maja
202

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020 zrealizowana

S.0007.03
7.2020

27 maja
202

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Radlin na lata od 2020 do 2032 

zrealizowana

S.0007.03
8.2020

27 maja
202

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Wodzisławskiemu w postaci projektu technicznego wraz z

pozwoleniem na budowę 
zrealizowana

S.0007.03
9.2020

30 czerwca
2020 

w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście
Radlin na rok szkolny 2020/2021 

w realizacji

S.0007.04
0.2020

30 czerwca
2020 

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w oświatowych jednostkach

organizacyjnych, których organem prowadzącym jest
Miasto Radlin 

w realizacji

S.0007.04
1.2020

30 czerwca
2020 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

komunalnymi 

w realizacji

S.0007.04
2.2020

30 czerwca
2020 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Radlin 

w realizacji

S.0007.04
3.2020

30 czerwca
2020 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020 zrealizowana

S.0007.04
4.2020

30 czerwca
2020 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Radlin na lata od 2020 do 2032 

zrealizowana

S.0007.04
5.2020

30 czerwca
2020 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej w realizacji

S.0007.04
6.2020

12 sierpnia
2020

w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radlin 

w realizacji

S.0007.04
7.2020

12 sierpnia
2020

w sprawie przystąpienia Miasta Radlin do opracowania i
wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian

klimatu” 
w realizacji
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S.0007.04
8.2020

12 sierpnia
2020

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020 zrealizowana

S.0007.04
9.2020

12 sierpnia
2020

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Radlin na lata od 2020 do 2032 

zrealizowana

S.0007.05
0.2020

26 sierpnia
2020

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi
Radlina  

zrealizowana

S.0007.05
1.2020

26 sierpnia
2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radlin za

rok 2019 
zrealizowana

S.0007.05
2.2020

26 sierpnia
2020

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radlina absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 

zrealizowano

S.0007.05
3.2020

26 sierpnia
2020

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

Sienkiewicza i Wypandów (MP12)

w realizacji

S.0007.05
4.2020

26 sierpnia
2020

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020 zrealizowana

S.0007.05
5.2020

26 sierpnia
2020

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Radlin na lata od 2020 do 2032 

zrealizowana

S.0007.05
6.2020

26 sierpnia
2020

w sprawie upoważnienia Burmistrza Radlina do złożenia
wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji
przedsięwzięcia pod nazwą Gospodarowanie wodami

opadowymi oraz adaptacja do zmian klimatu w mieście
Radlin 

w realizacji

S.0007.05
7.2020

30
września

2020
w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych unieważniona

S.0007.05
8.2020

30
września

2020

w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. ks. kard.
Bolesława Kominka 

zrealizowana

S.0007.05
9.2020

30
września

2020
w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Mariackiej w realizacji

S.0007.06
0.2020

30
września

2020

w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady
Ministrów o podjęcie kompleksowych działań

zapewniających rekompensatę utraconych dochodów
z tytułu zmian w podatkach, dostosowania wysokości
subwencji oświatowej do rzeczywistych kosztów oraz

przyznania rekompensaty z tytułu  konsekwencji
związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie

Polski 

zrealizowana

S.0007.06
1.2020

30
września

2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020 zrealizowana
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S.0007.06
2.2020

30
września

2020

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Radlin na lata od 2020 do 2032 

zrealizowana

S.0007.06
3.2020

28
październi

k 2020

w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2021 

w realizacji

S.0007.06
4.2020

28
październi

k 2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta

Radlin obejmującej obszar w rejonie ul. Stalmacha
(MP20) 

w realizacji

S.0007.06
5.2020

28
październi

k 2020 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta

Radlin obejmującej obszary w rejonie ulic Polnej oraz
Głożyńskiej (MP21) 

w realizacji

S.0007.06
6.2020

28
październi

k 2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020 zrealizowana

S.0007.06
7.2020

28
październi

k 2020

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Radlin na lata od 2020 do 2032 

zrealizowana

S.0007.06
8.2020

25
listopada

2020

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z
podatku od nieruchomości na rok 2021. 

w realizacji

S.0007.06
9.2020

25
listopada

2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla

mikro i małych przedsiębiorców na terenie Miasta Radlin 
w realizacji

S.0007.07
0.2020

25
listopada

2020

sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od

opłat, jak również trybu ich pobierania 

w realizacji

S.0007.07
1.2020

25
listopada

2020

w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Radlin na lata 2021-

2025” 
w realizacji

S.0007.07
2.2020

25
listopada

2020

w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Radlin” 
w realizacji

S.0007.07
3.2020

25
listopada

2020

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę
zryczałtowanego dodatku energetycznego 

w realizacji

S.0007.07
4.2020

25
listopada

w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Józefa Rymera
i ul. Głożyńskiej 

zrealizowana
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2020

S.0007.07
5.2020

25
listopada

2020

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

pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze
środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za

przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze
środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji
związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem

lokalnych źródeł energii odnawialnej 

w realizacji

S.0007.07
6.2020

25
listopada

2020
w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020 zrealizowana

S.0007.07
7.2020

25
listopada

2020

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Radlin na lata od 2020 do 2032 

zrealizowana

S.0007.07
8.2020

25
listopada

2020

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania i wykupu 

zrealizowana

S.0007.07
9.2020

23 grudnia
2020

w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2021 r. zrealizowana

S.0007.08
0.2020

23 grudnia
2020

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Radlin na lata od 2021 do 2034 

zrealizowana

S.0007.08
1.2020

23 grudnia
2020

sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
prac nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta

Radlin do roku 2030 
w realizacji

S.0007.08
2.2020

23 grudnia
2020

w sprawie przyjęcia "Strategii Elektromobilności dla
Miasta Radlin na lata 2019-2035" 

w realizacji

S.0007.08
3.2020

23 grudnia
2020

w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Radlin" 
w realizacji

S.0007.08
4.2020

23 grudnia
2020

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

terenie Miasta Radlin w 2021 roku 
w realizacji

S.0007.08
5.2020

23 grudnia
2020

sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych w realizacji

S.0007.08
6.2020

23 grudnia
2020

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

powiatowej położonej na terenie Radlina 
uchylona

S.0007.08
7.2020

23 grudnia
2020

sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020 zrealizowana

S.0007.08
8.2020

23 grudnia
2020

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Radlin na lata od 2020 do 2032 

zrealizowana

S.0007.08
9.2020

23 grudnia
2020

sprawie poparcia działań Rady Miejskiej w Sosnowcu
wyrażonego uchwałą nr 600/XXXII/2020 z dnia 29

zrealizowana
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października 2020 roku 

S.0007.09
0.2020

23 grudnia
2020

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na I półrocze 2021 roku 

w realizacji

S.0007.09
1.2020

23 grudnia
2020

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w
Radlinie 

W realizacji

S.0007.09
2.2020

23 grudnia
2020

w sprawie rozpatrzenia petycji unieważniona
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Załącznik: Innowacje pedagogiczne w placówkach 
oświatowych w Radlinie w 2020 roku

Przedszkole Publiczne nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie:

• Innowacja pedagogiczna „Zaczytana gromadka Misia Uszatka” prowadzona przez logopedę
i psychologia

• Mały Miś w Świecie wielkiej literatury (zdobyte 3 certyfikaty);
• Tydzień Bajek Polskich – popularyzacja bajek polskich poprzez grupę na Facebooku
• udział  w  ogólnopolskim  projekcie  edukacyjnym  organizowanym  przez  sieć  sklepów

Biedronka  -  Szkolne  Przygody  Gangu  Tajniaków,  przedszkole  otrzymało  materiały
edukacyjne i zabawki

• Sprintem do maratonu (zdobyte wyróżnienie oraz otrzymanie nagrody w postaci materiałów
edukacyjnych)

• współpraca z Sanepidem w Wodzisławiu Śląskim:
• Światowy Dzień Mycia Rąk
• Klub Zdrowego Przedszkolaka;
• udział w akcjach organizowanych przez MEN:
• Narodowe Śpiewanie Hymnu (akcja została udokumentowana filmem i opublikowana),
• Razem na święta” 
• organizacja  ogólnoprzedszkolnego   konkursu  plastycznego  online  „Urodziny  Misia

Uszatka”;
• organizacja przedszkolnego  konkursu plastycznego online „Ja i moja rodzina”;
• udział  w Powiatowym Konkursie Piosenek i Pastorałek organizowanym przez Przedszkole

w Gorzycach – dzieci z naszego Przedszkola zajęły dwa I miejsca w kategoriach wiekowych
3-4 i 5-6 latków)

• udział w konkursie „Twórcze gry logopedyczne”  organizowanym przez SSP2 w Radlinie  -
dziecko z naszego przedszkola zajęło 1 miejsce a drugie otrzymało nagrodę wyróżnienia,

• udział w akcjach charytatywnych ( #Gaszynchalleng, Góra grosza)

Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie:

• Innowacja  pedagogiczna  „Kodowanie  i  dekodowanie  na  dywanie,  kartce,  i  ekranie”  
B. Siwek. H. Czepczar  - styczeń-czerwiec 2020r. 

• Innowacja pedagogiczna:„Mały badacz i odkrywca” - wrzesień- grudzień 2020r.
• Innowacja pedagogiczna: Sensoplastyka – styczeń -maj 2020r. 

• „Działaj  z  impetem”  –  ma  na  celu  edukację  społeczeństwa w  zakresie  odpowiedniego
postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne
przedsięwzięcia  edukacyjne,  poprzez  które  zwraca  uwagę  mieszkańców  na  problem
prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu.  

•  “Udział   w  edycji  CodeWeek,  czyli  Europejskim  Tygodniu  Kodowania”  CodeWeek  
to  społeczna  inicjatywa,  w  ramach  której  europejskie  państwa  konkurują  w  liczbie
zorganizowanych  wydarzeń  związanych  z  programowaniem.  Jest  to  największe
programistyczne  wydarzenie  w  Europie.  W  ramach  CodeWeek  Biedronki  podjęły
dwutygodniowe  wyzwanie  „CAŁA  POLSKA  PROGRAMUJE”,  które  polegało  na
codziennym wykonywaniu zadań z zakresu kodowania. Udział w tym wyzwaniu to również
nasz wkład jako placówki na wynik Polski w światowym rankingu Code Week 2020 - 
uzyskanie dla przedszkola Certyfikatu
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• Mały Miś w świecie wielkiej literatury - (uzyskanie dla przedszkola Certyfikatu Wzorowej
Placówki za zrealizowanie wszystkich modułów przewidzianych w programie) - 

• Realizacja modułu III Dbamy o zdrowie z Małym Misiem. Kształtowanie czynnych postaw
wobec zdrowia i bezpieczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i tworzenie
warunków do dokonywania wyborów sprzyjających zdrowiu. 

• Realizacja modułu  „Książki  dzieciństwa” – misiowy ranking książkowych hitów dzieci
 i rodziców – we współpracy z rodzicami. 
Dzieci otrzymały dyplomy a wychowawca certyfikat za realizację III i I modułu.

Przedszkole Publiczne nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie:

• „BILINGWALNY BAJTEL” -innowacja pedagogiczna z  języka angielskiego w oparciu  
o metodę immersji językowej- Joanna Kostrzewa, Michalina Kusa, Kamila Fojt. Głównym
założeniem innowacji jest stały kontakt przedszkolaków z językiem angielskim w różnych
sytuacjach  w  przedszkolu:  podczas  nauki,  zabawy,  posiłków,  itp.  Realizowana  jest  
w 3 grupach, gdzie nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego.

• „CZYTANIE, TO NIE WYZWANIE” – zabawy prowadzące do świata pisma w oparciu  
o  wczesną  symultaniczno  –  sekwencyjną  naukę  czytania  prof.  Jagody  Cieszyńskiej  –
innowacja pedagogiczna (metodyczno – organizacyjna) – Sylwia Kucal. Metoda ma na celu
naukę i doskonalenie kompetencji językowej w wymiarze mówionym i pisanym. Bazuje na
nauce czytania i stymulowaniu funkcji dominacji mózgowej. Wszystkie zadania opierające
się  na  pracy  prawej  półkuli  mózgowej  (globalne  rozpoznawanie  samogłosek,  wyrażeń
dźwiękonaśladowczych,  rzeczowników  w  mianowniku)  mają  na  celu  wzbudzanie
motywacji  dziecka  do  nauki  czytania  oraz  przeprowadzane  są  w  taki  sposób,  aby  jak
najszybciej przejść do czytania analityczno – sekwencyjnego, lewopółkulowego.

• "KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA” - wojewódzki projekt edukacyjny opracowany
przez  Państwową  Inspekcję  Sanitarną  realizowany  przy  współpracy  z  Sanepidem  
w Wodzisławiu Śląskim. Głównym celem projektu jest wspieranie prawidłowego rozwoju
dzieci  poprzez  propagowanie  zdrowego  stylu  życia  w  placówkach  przedszkolnych.  
W  ramach  realizacji  zajęć  poruszane  były  następujące  zagadnienia:  zdrowe  żywienie
 i  aktywność  fizyczna,  czyste  ręce,  walka  z  wirusami  i  bakteriami,  unikanie  dymów
 z papierosów, bezpieczne opalanie.

• „SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE” - ogólnopolski program edukacyjny
dla  przedszkoli  opracowany  przez  Państwową  Inspekcje  Sanitarną  wspólnie  
z  Ministerstwem Rolnictwa i  Rozwoju Wsi realizowany przy współpracy z  Sanepidem  
w Wodzisławiu Śląskim. Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy
na temat  rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych  
od najmłodszych lat.

• „KREATYWNE  PRZEDSZKOLE  –  TWÓRCZY  MALUCH”-  ogólnopolski  konkurs
organizowany  przez  Studium  Prawa  Europejskiego  w  Warszawie.  Celem  konkursu  jest
kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci, ukazanie ich roli i znaczenia w procesie
uczenia się przez cale życie oraz przygotowania dzieci do życia społecznego.

• „MAGICZNA MOC BAJEK CZYLI BAJKOWA PODRÓŻ DO KRAINY WARTOŚCI  
I  DZIECIĘCEJ  WYOBRAŹNI”  -  międzynarodowy  projekt  czytelniczy  zorganizowany
przez Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle. Celem projektu jest promowanie wśród dzieci
czytania  bajek  i  baśni  jako  sposobu  na  ich  rozwój,  zdobywanie  wiedzy  i  wychowanie
szczęśliwego człowieka.
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• „DZIECIAKI  MLECZAKI”  -  ogólnopolski  projekt  w  formie  akcji  edukacyjno  –
informacyjnej  zorganizowany  przez  Polską  Izbę  Mleka  Białystok.  Celem  projektu  jest
wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie.

• COODE  WEEK”  oraz  „UCZYMY DZIECI  PROGRAMOWAĆ” -   europejski  projekt  
z zakresu kodowania – VI edycja pod patronatem A. Świć i R. Mitkowskiego oraz marki
EDUSENSE.  Celem  programu  jest  opanowanie  przez  dzieci  kompetencji  kluczowych
poprzez  zastosowanie  metody  kodowania  i  projektowania,  używając  do  tego  maty  
do  kodowania,  robotów  OZOBOT,  programu  komputerowego  GENIALLY  i  krążków
kompetencji. CERTYFIKAT JAKOŚCI

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

• „Internet  –  the  door  to  KET”  Rozwijanie  kompetencji  językowych  we  wszystkich
sprawnościach: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie. Wykorzystanie źródeł internetowych
w celu wykonania zadań.

• „Angielski  nie  tylko  na  angielskim”  Korelacja  treści  języka  angielskiego  z  programem
edukacji  wczesnoszkolnej.  Nauczyciele  klas  1-3  starają  się  utrwalać  słownictwo  
z j. angielskiego.

• „3  x  Z-  zrozum,  zapamiętaj,  zastosuj”  Wyrównanie  różnic  programowych  pomiędzy
podstawami  programowymi  z  2012  i  2017  r.  Powtórzenie  i  utrwalenie  wiadomości
 i  umiejętności  przewidzianych  programem  nauczania  matematyki  dla  drugiego  etapu
edukacyjnego. 

• „4  x  Z-  zrozum,  zapamiętaj,  zastosuj,  zdaj”  Celem  jest  kształtowanie  kompetencji
matematycznych  poprzez  utrwalanie  koniecznej  wiedzy  z  matematyki,  kształcenie
umiejętności uczenia się. 

• „Gry i zabawy z elementami piłki siatkowej” Założeniem innowacji jest poznanie różnych
form  aktywności  ruchowej  z  rozszerzeniem  o  podstawowe  elementy  piłki  siatkowej.
Pogłębienie wiedzy na temat kultury fizycznej, zachowań prozdrowotnych, rekreacyjnych
 i sportowych. 

• „Kolorowe  kodowanie”  Celem  innowacji  jest  kształtowanie  u  dzieci  umiejętności
samodzielnego  programowania,  logicznego  myślenia  niezbędnego  do  rozwiązania
problemów i zadań. 

• „Kreatywni  my”  Wspieranie  działań  twórczych  dzieci  w  różnych  dziedzinach  ich
aktywności,  stymulowanie,  rozwijanie  potencjalnych  zdolności  twórczych.  Rozbudzanie
kreatywnego myślenia u dzieci. 

• „Roboty  i  programowanie  zabawa  przyszłości”  Nauka  programowania  za  pomocą
programów – łamigłówek programistycznych, nauka konkretnych języków programowania
– Lego , Scratch, Python. 

• “Słyszę,  czytam,  piszę  –  wybrane  elementy  terapii  Wrankego  dla  uczniów  SSP nr  2  
w  Radlinie”.  Wspomaganie  prawidłowego  rozwoju  procesów  poznawczych  poprzez
wyrównanie  deficytów  w  zakresie  centralnego  przetwarzania  informacji.  Trening
automatyzacji  funkcji  podstawowych,  redukcja  nieprawidłowości  w  zakresie  funkcji
podstawowych. 
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• „Moja  stolarnia”  Rozwijanie  kreatywności,  umiejętności  i  kompetencji  technicznych
uczniów  w  tym  bezpieczne  i  celowe  wykorzystanie  technologii  i  obróbki  drewna.
Posługiwanie się podstawowymi narzędziami stolarskimi. 

• „I  Ty możesz  zostać  Einsteinem”  Rozwijanie  zainteresowań  uczniów  fizyką,  zgłębianie
tajemnic  przyrody  oraz  prezentowanie  wyników  własnych  obserwacji,  eksperymentów,
przemyśleń. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, życiu codziennym.

• „Angielski  nie  tylko  na  angielskim”.  Korelacja  treści  języka  angielskiego  z  programem
edukacji  wczesnoszkolnej.  Nauczyciele  klas  1-3  starają  się  utrwalać  słownictwo  
z j. angielskiego. 

• „3  x  Z-  zrozum,  zapamiętaj,  zastosuj”  Wyrównanie  różnic  programowych  pomiędzy
podstawami  programowymi  z  2012  i  2017  r.  Powtórzenie  i  utrwalenie  wiadomości  
i  umiejętności  przewidzianych  programem  nauczania  matematyki  dla  drugiego  etapu
edukacyjnego. 

• „4  x  Z-  zrozum,  zapamiętaj,  zastosuj,  zdaj”  Celem  jest  kształtowanie  kompetencji
matematycznych  poprzez  utrwalanie  koniecznej  wiedzy  z  matematyki,  kształcenie
umiejętności uczenia się. 

• „Gry i zabawy z elementami piłki siatkowej” Założeniem innowacji jest poznanie różnych
form  aktywności  ruchowej  z  rozszerzeniem  o  podstawowe  elementy  piłki  siatkowej.
Pogłębienie wiedzy na temat kultury fizycznej, zachowań prozdrowotnych, rekreacyjnych 
i sportowych. 

• „Roboty  i  programowanie  zabawa  przyszłości”  Nauka  programowania  za  pomocą
programów – łamigłówek programistycznych, nauka konkretnych języków programowania
– Lego , Scratch, Python. 

• „Słyszę,  czytam,  piszę  –  wybrane  elementy  terapii  Wrankego  dla  uczniów  SSP nr  2  
w  Radlinie”  Wspomaganie  prawidłowego  rozwoju  procesów  poznawczych  poprzez
wyrównanie  deficytów  w  zakresie  centralnego  przetwarzania  informacji.  Trening
automatyzacji  funkcji  podstawowych,  redukcja  nieprawidłowości  w  zakresie  funkcji
podstawowych. 

• „Moja  stolarnia”  Rozwijanie  kreatywności,  umiejętności  i  kompetencji  technicznych
uczniów  w  tym  bezpieczne  i  celowe  wykorzystanie  technologii  i  obróbki  drewna.
Posługiwanie się podstawowymi narzędziami stolarskimi. 

• “Spotkania z  bajką.  Poranki  czytelnicze” Promowanie języka angielskiego wśród dzieci,
podnoszenie motywacji do nauki, uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka. 

• “Bajkoterapia, czyli bajki – pomagajki sposobem na rozwiązanie trudności emocjonalno –
społecznych  dzieci”  Wspieranie  dziecka  w  indywidualnej  drodze  rozwoju  społeczno  –
emocjonalnego. Nauka radzenia sobie ze strachem , złością, smutkiem, zazdrością. 

• “Cudawianki  z  papieru”.  Zajęcia  z  scrapbookingu  –  ręcznego  tworzenia  i  dekorowania
albumów ze zdjęciami, pamiątkami rodzinnymi, kartek oraz ozdobnych pudełek- maja za
zadanie wspomagając wszechstronny rozwój uczniów poprzez działalność twórczą. 

• „Internet  –  the  door  to  KET”  Rozwijanie  kompetencji  językowych  we  wszystkich
sprawnościach: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie. Wykorzystanie źródeł internetowych
w celu wykonania zadań.
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Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie: 

• Innowacja pt. Maraton polsko-angielski (zawieszona w czasie pandemii) adresowana była
do  wszystkich  uczniów  klas  ósmych  szkoły.  Jej  główny  cel,  to  pomoc  uczniom  
w  osiągnięciu  jak  najlepszych  wyników  w  nadchodzącym  egzaminie  ósmoklasisty.  
Na  zajęciach  dodatkowych  utrwalano,  powtarzano  wiedzę  i  doskonalono  umiejętności  
z j. polskiego i j. angielskiego.  Uczniowie mieli możliwość rozwiązywania próbnych testów
z obu przedmiotów.

• „Trzymaj  formę”  zachęcanie  do  podejmowania  aktywności  fizycznej.  Liczne  konkursy
online  na  filmiki  promujące  zdrowy  styl  życia,  uczniowie  nagrywali  siebie  w  czasie
aktywności  fizycznej,  uczniowie  przystąpili  do  ogólnopolskiej  akcji  bicia  rekordu
wykonywanych kroków w ciągu dnia (akcja Liczymy kroki), Mikołajkowy Turniej online 
w skakaniu na skakance, 

• Mam Talent! – coroczny projekt edukacyjny wspierający rozwój talentów naszych uczniów.
Uczniowie prezentują talenty artystyczne, sportowe i inne. W tym roku w formie online. 

• Dobrze  jemy!  Program Fundacji  Szkoły na  Widelcu  –  dla  klas  1-3,  klasowy ogródek  ,
tematyka  zdrowego  żywienia,  piramida  żywienia,  kroimy  warzywa,  sałatki  itp.  oraz
zachęcanie do gotowania. 

• „Wkręceni  w zielone  –  zioła,  ziółka  i  spółka”  realizowany w ramach OKG 2020 Klub
Młodego  Ekologa  –  warsztaty  „Zielony  parapet”.  Warsztaty  z  fitoterapii.  Ogólnopolski
Konkurs  Grantowy  „Równać  Szanse  2020”,  sfinansowany  ze  środków  Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

• Okaż kulturę, chroń naturę! Projekt grantowy Klubu Młodego Ekologa. Celem projektu jest
kształtowanie poczucia odpowiedzialności  za stan środowiska przyrodniczego,  w którym
żyjemy.  W ramach projektu zaplanowano odnowienie hodowli  florystycznych w szkole  
i  w  domu,  odwiedzenie  wybranego  rezerwatu  przyrodniczego  w  naszym  regionie,
posprzątanie fragmentu lasu, dbanie o ogródek szkolny, zbudowanie i zawieszenie budek
lęgowych  dla  ptaków,  zorganizowanie  ekologicznej  gry  terenowej,  wyjazd  do  Ogrodu
Botanicznego w Krakowie. Środki finansowe pozyskane z miasta w ramach realizacji zadań
publicznych przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych.

• “Być jak Ignacy” - program, w czasie którego uczniowie klas 3 zapoznają się z pojęciami
związanymi   ekologią.  Przybliżają  sobie  zagadnienia  związane  z  ochroną  czystego
powietrza,  wykorzystania  odpadów,  ochroną  czystych  wód  oraz  wykorzystanie
bioróżnorodności  w  życiu  codziennym,  informacje  na  temat  energii,  historii  jej
pozyskiwania i wykorzystywania. Uczniowie wykonują różne prace wykorzystując surowce
wtórne, m.in. zaprojektowali samochód przyszłości. 

• Kodowanie i robotyka  klasy 1 uczestniczą w dodatkowych zajęciach z informatyki.

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie
Innowacje pedagogiczne:

• „Drożdże – wolontariat na bis” 
• „Język  polski…dodaj  do  ulubionych.  Repetytorium ósmoklasisty  „Egzamin  bez  obaw –

repetytorium z języka angielskiego” 
• „Zrobimy Cię na zielono, czyli EKO-szkoła w lesie” 
• „Muzyka w Lesie” 
• „Basketmania dla uczniów klas IV-V” 
• „Z kodowaniem za pan brat”
• „Myślę logicznie, liczę praktycznie”

73 / 74



• „W 10 miesięcy dookoła świata”
• „4 x Z - zrozum, zapamiętaj, zastosuj, zdaj; repetytorium ósmoklasisty”
• „3 x Z - zrozum, zapamiętaj, zastosuj”

Projekty edukacyjne:

• projekt #SuperKoderzy  (dofinansowanie 2500 zł)
• projekt  Potęga  „Warto,  czy  nie  warto?  –  praktyczne  zastosowania  teorii

prawdopodobieństwa i statystyki” (dofinansowanie 8000 zł)
• „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
• współpraca SKA „Rowerowy Radlin”
• projektu SKA „Niepodległość kredką malowana”
• udział w ogólnopolskim programie „Uczymy dzieci programować”
• udział w ogólnopolskim programie „Uniwersytet w klasie”

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie:

• Zimowe warsztaty artystyczne podczas ferii zimowych od 13-17 stycznia 2020   
WOŚP sprzedaż ceramicznych serduszek, 

• XXII Przegląd Radlińskich Betlejek luty 2020 – udział uczniów zajęć muzycznych 
w koncercie finałowym; 

• Impreza charytatywna zorganizowana przez SP3 w MOK w Radlinie w dniu 28.02.2020r.  –
przygotowanie i udział uczniów zajęć muzycznych w koncercie.

• Współorganizacja  i  przygotowanie  koncertu  zespołu  muzycznego  THE  SAME  
na  uroczystości  obchodów  Dnia  Kobiet  w  Szkole  Podstawowej  nr  21  w  Wodzisławiu
Śląskim w dniu 05.03.2020r.

• Pierwsze publikacje indywidualne dokonań uczniów w internecie na platformie YOUTUBE
(od maja 2020) – uczennica zajęć muzycznych Maja Kordowska 
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