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Raport 
o stanie miasta Radlin

za rok 2021



Szanowni Mieszkańcy! 

Po raz kolejny prezentujemy Państwu raport o stanie miasta Radlin. Tym razem dotyczącym 2021 r.

Na przestrzeni ostatnich lat, kiedy to samorządy zostały zobligowane do tworzenia tego dokumentu,
zebraliśmy już sporą, skondensowaną  porcje informacji na temat rozwoju naszego miasta. To dane 
liczbowe, prezentujące już pewien zarys tendencji, jakie mają miejsce w Radlinie a których, 
prawdopodobnie, bez tworzenia „Raportów…” nie bylibyśmy w stanie dostrzec tak szybko.
Widzimy to chociażby w tym jak wiele (i coraz więcej) sił i środków przeznaczamy na działania 
ekologiczne, związane z recyklingiem, roślinnością w mieście czy edukacją ekologiczną. 
Dostrzegamy to także w coraz mocniejszym udziale samorządów w systemie pomocy społecznej.

Dzięki corocznym „Raportom…” obraz naszych działań, prezentowany jest w ściśle określonej 
i usystematyzowanej formie.  

Poprzednio, przedstawiając Państwu „Raport o stanie miasta za rok 2020”, podkreślaliśmy jak 
wielką zmianą w funkcjonowaniu samorządu było pojawienie się koronawirusa. Wierzyliśmy, 
iż zagrożenie szybko minie, a wypracowane praktyki, sposoby reagowania na nowe zagrożenie
 i zmieniające się okoliczności, zostaną z nami i będą pomocne w przyszłości. Dziś już wiemy, 
że zagrożenie, choć już nie tak powszechne i paraliżujące wiele dziedzin życia, jest z nami ciągle 
i – w jakimś stopniu – pozostanie pewnie na dłużej. Pojawiły się także kolejne wyzwania, jak 
przede wszystkim te, wynikające z wojny w Ukrainie. 
O tym szerzej opowiemy w „Raporcie za rok 2022”.

Jednak, mimo wielu przeciwności i całego szeregu niepewnych zmiennych, nadal skutecznie 
realizujemy założone strategie i zaplanowane działania. Prowadzimy nasze inwestycje, oraz 
inicjujemy szereg działań społecznych. Tworzymy naszą lokalną wspólnotę. 
Dziękuję wszystkim, którzy współtworzyli treść niniejszego raportu. Zachęcam do lektury! 

Burmistrz Radlina
Barbara Magiera
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1. Ochrona środowiska.

1.1. Ograniczanie niskiej emisji.

W ramach walki  z zanieczyszczeniem przyznajemy 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 2021 roku wynosiła 50% kosztów inwestycji jednak nie więcej niż 5 000,00
zł. 
W  lutym  2021  r.  zorganizowaliśmy  SMS-owy  nabór  zgłoszeń  mieszkańców  chętnych  do
skorzystania z dotacji do wymiany źródła ciepła. W trakcie naboru zarejestrowanych zostało 907
SMS-ów. Realizacja zgłoszeń rozłożona została na kolejne lata. W 2021 r. udzielono 101 dotacji na
łączną kwotę 503297,75 zł.

W roku 2021  realizowane były także 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 2021 roku udzielono 17 dotacji na łączną kwotę 90.000,00 zł, dotacje będą również udzielane 
w latach kolejnych zgodnie z deklaracjami mieszkańców.

Na  terenie  Miasta  w  dalszym  ciągu  funkcjonują czujniki  jakości  powietrze  firmy  Airly  oraz
Syngeos.  Wyniki  pomiarów  prezentowane  są  na  stronie  internetowej  miasta,  a  także  w
odpowiednich aplikacjach.

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
przeprowadziła  w  2021 roku  258 kontroli  palenisk  domowych  pod  kątem  spalania  odpadów.
Udzielono wówczas  4 pouczenia,  nałożono 7 mandatów karnych i  pobrano 2 próbki  popiołu z
paleniska.

30 marca 2021r. przyjęta  została przez Radę Miejską w Radlinie uchwała dotycząca  „Aktualizacji
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radlin”
(uchwała nr S.0007.024.202). Prace nad dokumentem  trwały od 2019 roku i były  bezpośrednio
związane  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  opracowaną „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 2021 roku trwały prace
zespołu  roboczego  powołanego  przez  Burmistrz  Radlina,  którego  zadaniem  jest  koordynacja
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działań  dotyczących  zaopatrzenia  miasta  w ciepło.  W  skład  zespołu  wchodzą  przedstawiciele
wszystkich Stron Porozumienia. Do końca 2021 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  zostały  zawarte w zapisach „Aktualizacji   założeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Radlin”.

Polska  Spółka  Gazownictwa  Sp.  z  o.o.  wykonuje  na  terenie  naszego  Miasta  rozbudowę  sieci
gazowej Efektem tego jest realizowany  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.
Pierwszy  etap  inwestycji  został  zrealizowany  w  2021  roku,  a  w  2022  roku  trwać  będzie
przyłączanie zainteresowanych mieszkańców do sieci gazowej.
Ponadto  Polska  Spółka  Gazownictwa  wykonała  w 2021 r.  rozudowę sieci  gazowej  obejmującą
ul.  Przyjaźni  i  Matejki.  W dalszej  kolejności  planowana  jest  rozbudowa  sieci  gazowej  w  ul.
Głożyńskiej (termin wykonania dokumentacji projektowej to III kwartał 2022 r.).
Trwają  także  prace  nad  opracowaniem koncepcji  gazyfikacji  ulic:  ul.  Narutowicza,  Zapolskiej,
Puszkina, Wiosenna.

W  październiku  2020  podpisaliśmy z  WFOŚiGW  w  Katowicach  porozumienie dotyczące
prowadzenia w Radlinie stałego punktu konsultacyjnego dla  mieszkańców,  na jego mocy punkt
działał w 2021 r. 
W ramach  funkcjonowania  Punktu  w  2021 roku  zostało  złożonych  421 wniosków  o  dotację,
organizowaliśmy  spotkania  informacyjne  dla  mieszkańców.  W  rankingu  prowadzonym  przez
Fundusz nasze Miasto zajmowało do tej  pory czołowe miejsce pod względem liczby złożonych
wniosków w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. 

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 2021 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.
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. 
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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  w  systemie
workowo/pojemnikowym.
Na terenie miasta działał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który
w roku 2021 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, dostarczać posegregowane frakcje odpadów.

Łączna masa odpadów komunalnych zebranych w PSZOK na przestrzeni lat 2018-2021

2018 2019 2020    2021 r. 

919 1686 1686 1814

Łączna  masa  odebranych  od  mieszkańców odpadów komunalnych   na  terenie  Miasta  na
przestrzeni lat 2018-2021

2018 2019 2020   2021 r. 

6805 6907 6907 6458

Stawka opłaty za  gospodarowanie odpadami  komunalnymi dotycząca  właścicieli  nieruchomości
zamieszkałych wynosiła 26,00 zł za osobę na miesiąc. 
Na stawkę wpływa wiele czynników, a wśród nich można wymienić:
- opłatę za korzystanie ze środowiska,
- wzrost płacy minimalnej i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
- ogólny wzrost cen,
- rosnące wymogi w zakresie składowania i magazynowania odpadów,
- rosnące problemy związane z recyklingiem (malejąca opłacalność),
- zniżka od posiadania kompostownika,
- spadającą liczbę osób zadeklarowanych, którą prezentujemy w tabeli porównawczej poniżej:

 2013 r.  2014 r.  2015 r.  2016 r.  2017 r.   2018 r.   2019 r.  2020 r.  2021 r.

16266 16165 16057 15849 15734 15660 15658 15335 15093

1.3. Opieka nad zwierzętami
Działając  w  oparciu  o  ustawę  o  ochronie  zwierząt  oraz  uchwałę  Rady  Miejskiej  (nr
S0007.084.2020) w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin, w 2021 roku podjęliśmy następujące
działania:
1) zapewniliśmy bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, prowadzonym przez
Rolniczą  Spółdzielnię  Produkcyjną  w  Rybniku,  gdzie  zgodnie  z  umową  przeprowadzano
obligatoryjną  sterylizację  albo  kastrację  zwierząt.  Schronisko  przeprowadziło  również
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poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz proces adopcyjny kończący etap pobytu
zwierzęcia w schronisku,
2) zapewniliśmy opiekę nad kotami bezdomnymi, w ramach umowy z gabinetem weterynaryjnym
„Nasi Przyjaciele” w Wodzisławiu Śląskim,
3) dokarmialiśmy bezdomne koty od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. oraz od 1 października do 31
grudnia 2021 r. W ramach tego działania wydaliśmy 2710 szt. puszek z karmą mokrą i 218 paczek
karmy suchej,
3) przeprowadzaliśmy odławianie bezdomnych zwierząt,
4) zapewniliśmy całodobową opiekę weterynaryjną w zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt,
którą prowadzi gabinet weterynaryjny „Nasi Przyjaciele” w Wodzisławiu Śląskim.

W ramach powyższych działań w 2021 roku zapewniliśmy opiekę  bezdomnym zwierzętom, w tym:
psom, kotom oraz zwierzętom dzikim.

Zestawienie za 2021 r.

2021

Karma Puszki (szt.) Sucha
(kg) 

2710 218

Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym Psy Koty

40 101

Zapewnienie opieki zwierzętom dzikim 6 ( pustułka, kuna, sójka, sarna, nietoperz, jeż)

Liczba  wydawanych przez  nas  pokarmów dla  zwierząt  systematycznie rośnie.  Dla  porównania,
jeszcze w 2018 było to 825 puszek karmy mokrej oraz 67 kg suchej. W 2019 było to 1715 puszek
karmy mokrej oraz 135 kg karmy suchej. W roku 2020 liczba ta sięgnęła 2121 (dla puszek) oraz
174 kg (dla karmy suchej).
Jak widzimy rok 2021 był kolejnym, w którym wzrosły nakłady naszego miasta na dokarmianie
zwierząt. 

1.4. Roślinność w mieście
Działając w oparciu o ustawę o ochronie przyrody wykonaliśmy następujące działania:
1. Do Urzędu Miasta Radlin wpłynęło 161 zgłoszeń mieszkańców dotyczących zamiaru usunięcia
drzew (3 zaświadczenia o braku sprzeciwu), do których w ramach ustawy wydano 6 sprzeciwów
(nieuzupełnienie  zgłoszenia  w  terminie),  1  umorzenie  postępowania,  10  odmów  wszczęcia
postępowania.

2. Do Urzędu Miasta Radlin wpłynęło 35 wniosków o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew,  
 do których wydano 28 decyzji, w tym:
-  21  decyzji  zezwalających  na  wycinkę  drzew,  w  tym  6  odmownych  bądź  częściowo
ograniczających wycinkę,
- 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia,
- 10  odmowa wszczęcia postępowania.
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Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021

Wycinka Nasadzenia Wycinka Nasadzenia Wycinka Nasadzenia Wycinka Nasadzenia

D K D K D K D K D K D K D K D K

26 0 82 1000 44 0 175 704 31 0 41 821  23 0 105 285

D-drzewa, K-krzewy

Tabela: 
Wycinka drzew w Radlinie, w stosunku do nasadzeń nowych drzew w latach 2018 - 2021

Złożono 11 wniosków do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim na wycinkę drzew. 
Uzyskaliśmy jedną odmowę wycinki (lipa drobnolistna przy ul. Narutowicza 78).
Wydane zostały 4 zgody na wycinkę drzew na terenach miejskich: 
- 2: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1
- 1: Publiczne Przedszkole nr 2,
- 1: Zakład Gospodarki Komunalnej.
Przeprowadzono 12 kontroli nasadzeń 2021 r. oraz 8 kontroli zaległych z 2020 r. ( ze względu na
pandemię).

Pielęgnacji i cięciom korekcyjnym poddaliśmy wiele drzew i krzewów, w zależności od potrzeb,
m.in.  przy ul.  Mikołajczyka, Nałkowskiej i Rogozina. Przeprowadziliśmy - zgodnie z wydanymi
decyzjami  -  wycinkę  23 drzew  na  terenach  miejskich.  Dokonaliśmy  w  tych  rejonach również
nowych nasadzeń w liczbie 105 drzew i 285 krzewów.
Wycinkę  drzew  przeprowadzaliśmy  za  pośrednictwem Zakładu Gospodarki  Komunalnej  w
Radlinie.
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Fot.: Nowe nasadzenia drzew przy ul. Rymera

1.5.  Wsparcie  dla  organizacji  pozarządowych  w  zakresie  ekologii

Finansujemy zadania  publiczne  dla  organizacji  pozarządowych,  w  obszarze  ekologii
 i ochrony zwierząt. W 2021 roku wyglądało to następująco: 

Lp. Podmiot Nazwa zadania Wnioskowana kwota Kwota dotacji

1 Forum Firm z 
Siedzibą w Radlinie

Rodzinny festyn ekologiczny o 
charakterze gminnym pod hasłem " 
Czyste środowisko - najlepsze 
uzdrowisko" 

4 675,00 zł 4 500,00 zł

2 Stowarzyszenie 
Kobiet Aktywnych z 
Siedzibą w Radlinie

Okaż kulturę- chroń naturę 13 750,00 zł 10 500,00 zł

Łącznie:  18 425,00 złzł 15 000,00 zł

2. Polityka oświatowa  

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

• Przedszkole Publiczne nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie (PP 1)

• Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie (PP 2)
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• Przedszkole Publiczne nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie (PP 3)

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie (SP 1)

• Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie (SSP 2)

• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej w Radlinie (SP 3)

• Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie (SP 4)

• Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie (OPP)

Dane statystyczne

PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
2021 2020 2019

Stan  na  30
września

Oddziały Liczba
dzieci

Oddziały Liczba
dzieci

Oddziały Liczba
dzieci

PP1 7 175 7 175 7 175
PP 2 5 120 5 119 6 119
PP 3 12 291 13 280 17 289
OP w SSP 2 1 21 1 24 1 23
Razem: 25 607 26 598 31 606
SZKOŁY
SP 1 13 264 12 262 10 207
SSP 2 33 601 34 618 34 632
SP 3 20 403 19 384 19 379
SP 4 15 274 15 285 16 302
Razem: 81 1542 80 1549 79 1520

Dodatkowo na terenie miasta funkcjonują 2 niepubliczne placówki oświatowe:
1. Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Karina”.
2. Dwujęzyczne Przedszkole Sportowe PINGU.

2.1. Pozyskane dotacje rządowe
1. „Laboratoria przyszłości”
W 2021  roku  otrzymaliśmy  wsparcie  finansowe  na  realizację  inwestycyjnych  zadań  jednostek
samorządu  terytorialnego  polegających  na  rozwijaniu  szkolnej  infrastruktury  –  „Laboratoria
przyszłości”. Dzięki otrzymanemu wsparciu we wszystkich radlińskich szkołach pojawią się m. in.
drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań.
Kwota wsparcia była uzależniona od ilości uczniów uczęszczających do szkoły i wynosiła:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie – 78 000 zł
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie – 178 200 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi Radlińskiej  w Radlinie – 120 900 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie –  82 800 zł

2. „Aktywna Tablica”
W 2021 roku trzy szkoły podstawowe (SSP2, SP3, SP4) otrzymały  dofinansowanie w kwocie -
35 000 zł dla każdej szkoły, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
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kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii  informacyjno-komunikacyjnych na lata
2020-2024 – Aktywna Tablica. Każda szkoła w ramach programu zakupiła pomoce dydaktyczne
oraz narzędzia do terapii uczniów za kwotę ponad 40 000 zł.

2.3. 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, przyznaliśmy
stypendia dla uczniów radlińskich szkół.
Zgodnie z § 3 ww. Regulaminu do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie klas VIII,
którzy spełniają następujące kryteria:
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.

2021 2020 2019
czerwiec wrzesień czerwiec wrzesień czerwiec wrzesień

SP 1 2 4 0 0 4 1
SSP 2 11 14 6 14 24 9
SP 3 7 7 5 6 9 2
SP 4 6 7 2 6 6 4
Razem: 26 32 13 26 43 16

16 czerwca 2021 roku w Miejskim Ośrodku Kultury  po raz pierwszy zorganizowaliśmy uroczyste
podsumowanie roku szkolnego pod nazwą  „Radlińskie Sokoły”.  Statuetkę Radlińskiego Sokoła
otrzymało 95 uczniów, którzy zdobyli wysokie miejsca w konkursach naukowych, artystycznych
i zawodach sportowych.

2.4. Półkolonie letnie „Wakacje z sercem”

Latem  2021,  wspólnie  ze  Sportową  Szkołą  Podstawową  nr  2  w  Radlinie,  zorganizowaliśmy
pierwszą edycję miejskich półkolonii pod nazwą „Wakacje z sercem”. Oferta półkolonii skierowana
była do  dzieci i młodzieży w wieku  od 7 do 14 lat, przede wszystkim zamieszkałych w Radlinie.
Półkolonie odbywały się w 4 turnusach, w lipcu i sierpniu, a każdy z turnusów obejmował  dwie 15-
osobowe grupy. 
W  półkoloniach  uczestniczyło  120  dzieci.  W  ich  realizacji  nacisk  położyliśmy  na  działania
profilaktyczne  zmierzające  do  zagospodarowania  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży.
Zorganizowaliśmy szereg prelekcji, spotkań, które zmierzały do uświadomienia młodym ludziom
konieczności  właściwej  organizacji  swojego  czasu  wolnego  i  pomocy  w  powrocie  do  życia
społecznego po okresie pandemii.
Koszt uczestnictwa w półkoloniach ponoszony przez rodziców wynosił 200 zł. Warto zauważyć, że
oferta w całości opierała się na współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.
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2.5. Świetlica Środowiskowa „Koliba”

Placówka wsparcia dziennego jaką jest Świetlica Środowiskowa „Koliba”wspomaga rodziny w 
zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.
Współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi, 
organizacjami ,jednostkami i innymi podmiotami pomagającymi dziecku i rodzinie na terenie 
Radlina. W trakcie pandemii koronawirusa zajęcia w placówkach organizowane były z 
zachowaniem zasad sanitarno - epidemiologicznych . W roku 2021 objęto pomocą: 58 
wychowanków, 41 rodzin, ze wsparcia dyrekcji i wychowawców skorzystało 35 rodziców, wydano 
4101 podwieczorków, z nauczania zdalnego skorzystało 15 osób. Świetlica kontynuowała II etap 
projektu pt.: Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie - zapobieganie ubóstwu 
i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”, którego głównym celem jest rozszerzenie zakresu i
dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i 
młodzieży z obszarów zdegradowanych Miasta Radlina. Potrzeba realizacji projektu wynika ze 
zdiagnozowanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji Miasta Radlin problemów społecznych: 
ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc w rodzinie, uzależnienia. 
Realizując projekt placówka przyczynia się do rozwoju kompetencji kluczowych: porozumiewanie 
się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne,umiejętność uczenia się, komp. społeczne i 
obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna. Kontynuowaliśmy także przedsięwzięcie banku 
żywności. Nadwyżkę żywności, którą przekazał lokalny supermarket, przekazano potrzebującym 
rodzinom.

Fot: Uczestnicy wycieczki zorganizowanej przez Świetlicę Środowiskową „Koliba”

12 / 48



3. Polityka społeczna 

3.1. Zdrowie 

Liczba dzieci niepełnosprawnych z podziałem na rodzaje niepełnosprawności uczęszczających do
radlińskich publicznych placówek.

Rok szkolny 2021/2022
Placówka NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Ruchowa,
w tym 
afazja

Autyzm, 
w tym 
zespół 
Aspergera

Intelektualna
w stopniu 
lekkim

Intelektualna
w stopniu 
umiarkowanym
i znacznym

Sprzężona Słabowidzący Słabosłyszący

S
U

M
A

PP1 2 - - - - - - 2

PP2 3 - - - - - - 3

PP3 3 3 - - 1 1 - 8

SP1 - 10 1 - 0 - - 11

SSP2 8 27 7 - 5 3 3 53

SP3 1 4 2 - 2 - - 9

SP4 3 7 3 - 3 - 1 17

SUMA 20 51 13 - 11 4 4 103

Oddziały integracyjne w placówkach przedszkolnych i szkolnych:

Rok szkolny 2021/2022

Placówka Ilość 
oddziałów

Ilość dzieci Dzieci niepełnosprawne
w oddziałach

Przedszkole Publiczne nr 2 1 20 2

Przedszkole Publiczne nr 3 1 10 5

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 10 177 37

Szkoła Podstawowa nr 4 4 62 11

Razem: 16 269 55

Dowóz dzieci niepełnosprawnych
Zgodnie z obowiązkiem miasta wynikającym z  art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo  oświatowe  zorganizowaliśmy  dowóz  dzieci  niepełnosprawnych  do  trzech  placówek
w Wodzisławiu Śląskim:

• do  Zespołu  Placówek  Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych  w  Wodzisławiu  Śl.
dowożonych było 29 uczniów,
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• do  Niepublicznego  Ośrodka  Rewalidacyjno-Wychowawczego  dla  Dzieci  i  Młodzieży
z Autyzmem w Wodzisławiu Śl. dowożonych było 3 dzieci,

• do Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży dowożonych było 4
dzieci.

W 2021 r. na przewóz tych uczniów przeznaczono 108.948,78 zł.

3.2. Badania profilaktyczne

W kalendarz działań związanych z profilaktyką zdrowia w naszym mieście wpisały się badania
laboratoryjne dla mieszkańców Radlina. 
 W dniu  30  maja  2021  r.  zostały  przeprowadzone  badania  profilaktyczne  dla  mieszkańców

Radlina w ramach „Białej  Niedzieli”  organizowanej  corocznie przez Stowarzyszenia Kobiet
Aktywnych.
Z badań skorzystało 159 mieszkańców Radlina (m.in. morfologia, cholesterol, TSH, kreatynina,
markery nowotworowe)  Koszt: 7 663,60 zł.  

 W dniach  od  29  listopada  2021  r  do  10  grudnia  2021  r.  zostały  przeprowadzone  badania
profilaktyczne dla mieszkańców Radlina w ramach akcji „Jesienne badania profilaktyczne”. 
Z  badań  skorzystało  250  mieszkańców  Radlina  (morfologia,  cholesterol,  kreatynina,  CRP,
glukoza, ALAT)  Koszt: 4.750,00 zł.

 Współpracowaliśmy z  Instytutem  Onkologii  w  Gliwicach  przy  organizacji  badań
mammograficznych.  Miejski  Ośrodek  Kultury  udostępnił miejsce  dla  mammobusu,
rozprowadziliśmy również plakaty i ulotki promujące te badania.  Z danych jakie otrzymaliśmy
z  Instytutu  –  wiosną  przebadanych zostało  w tym mammobusie  130,  a  jesienią  blisko  200
kobiet.

 W  2021  roku  otrzymaliśmy 10.000  zł  dotacji  na   sfinansowanie  działań  promujących
szczepienia przeciw  COVID-19  szczególnie  wśród  osób  starszych.  W  ramach  dotacji
sfinansowaliśmy m.in.  spotkania  z  seniorami,  kołem  gospodyń  wiejskich.  W  pełni
zaszczepionych  w  2021  roku  było 9097  mieszkańców  Radlina,  co  stanowi  51,4%  ogółu
mieszkańców. 

 Zawarliśmy również umowę z firmą: Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Lexstom”,
która  służyć  ma profilaktyce  stomatologicznej  dzieci  i  młodzieży  naszego  miasta.  Rodzice
mogą  bezpłatnie  korzystać  z  usług  pielęgniarek  stomatologicznych  oraz  usług  stomatologa
w podstawowych zakresach.

 „Paczka dla seniora”. Zorganizowaliśmy 100 paczek świątecznych z produktami zdrowotnymi
dla samotnych  seniorów.

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 w 2021 r. 14

Liczba osób zaproszonych na Komisje 119/ 51 osób się zgłosiło czyli 43%
wezwanych

Wnioski skierowane do Komisji w 2021 r. 21

Ilość badań biegłych sądowych ds. uzależnień 4
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Ilość kontroli w punktach sprzedaży alkoholu 0

Ilość wniosków skierowanych do Sądu 4

Udostępniliśmy osobom  potrzebującym  wsparcie psychologów,  terapeutów,  adresy  poradni
udzielających  pomocy  osobom  uzależnionym.  Udostępniamy  również  prasę  o  tematyce
specjalistycznej: „Fenix” i „Antidotum”.

Od połowy 2021 roku funkcjonuje również Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla osób
z problemem alkoholowym i ich rodzin. 

3.3. Pomoc społeczna i wsparcie rodzin

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w 
stanie samodzielnie pokonać, jest jednym z głównych celów zrealizowanych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Radlinie. Osiągnięcie tego celu zależy w głównej mierze od odpowiedniej 
koordynacji działań w tym obszarze. Dlatego oparliśmy te działania na następujących celach 
strategicznych, wyznaczonych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Radlin
na lata 2021-2027”, w ramach których realizowaliśmy poszczególne programy i zadania:
1. Rozwinięty i kompleksowy system wsparcia rodzin: Program wspierania rodziny dla Radlina 

na lata 2019-2021, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, 
Wieloletni rządowy program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Ośrodek 
współuczestniczył również we wdrażaniu Lokalnego programu rewitalizacji miasta Radlin 
2017-2022 (LPR) poprzez realizację projektu Rewitalizacja górniczego osiedla Emma 
w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa. Cel 
realizowany jest również poprzez działalność Świetlicy Środowiskowej Koliba w Radlinie 
i realizowany przez nią projekt „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – 
zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży – etap II”.

2. Realizacja świadczeń i usług społecznych adekwatnych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością i starszych: zapewniliśmy pobyt osób starszych i samotnych w domach
pomocy społecznej poza terenem Radlina. Na terenie miasta świadczyliśmy ponadto usługi 
opiekuńcze w domach osób starszych i samotnych. Realizowaliśmy również projekt 
Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja 
społeczna, kulturalna i zawodowa, a w nim programy aktywności lokalnej dla osób starszych 
i niepełnosprawnych, a także program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 
i rządowy program Wspieraj Seniora. Na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych swoje 
działania kierują również Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Stowarzyszenie Radlińska 
Przystań.

3. Ograniczenie skali problemu uzależnienia w mieście: Miejski Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

4. Zapewnienie wieloaspektowego wsparcia osobom i rodzinom doznającym trudności w 
związku z przemocą w rodzinie: Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie Miasta Radlin na lata 2021-2027.

5. Poprawa jakości życia osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym: 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020, Wieloletni rządowy 
program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023, a także Program wychodzenia 
z bezdomności dla Miasta Radlin na lata 2021 – 2027, projekt Rewitalizacja górniczego osiedla 
Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa, a 
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w nim 4 programy aktywności lokalnej dla osób starszych, niepełnosprawnych, młodzieży oraz 
na umownej dzielnicy Radlina Marcel. Współpracowaliśmy także z Powiatowym Urzędem 
Pracy oraz współorganizowaliśmy prace społecznie użyteczne.

6. Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w ramach lokalnego systemu wsparcia: 
funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej wraz z Punktem Konsultacyjnym dla rodzin.

Odpowiednia organizacja i koordynacja współpracy organów administracji publicznej, organizacji 
pozarządowych i instytucji, pozwoliła zrealizować zadania w zakresie praw rodziny i dziecka. 
Poprzez działania pomocy społecznej wspieraliśmy rodzinę na każdym etapie, a wszystkie te 
działania miały na celu ochronę w głównej mierze rodzin z dziećmi, osób starszych i 
niepełnosprawnych oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. 
Wsparcie rodzin jest jednym z priorytetowych działań, które realizowaliśmy, 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+, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, jak również 
system świadczeń 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 2021 roku tylko w ramach systemu pomocy społecznej 
przyznaliśmy pomoc 60 rodzinom osób niepełnosprawnych, 82 rodzinom z dziećmi, 26 rodzinom 
niepełnym oraz 19 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, wsparliśmy wysiłki rodzin 
w kwestii poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym.

Poradnictwo specjalistyczne świadczyliśmy osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują 
konieczność wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Nieśliśmy pomoc rodzinom
i osobom w zakresie socjalnym, rodzinnym i psychologicznym, oferując 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 49 rodzinami. Pokryto także koszty pobytu 48 dzieci 
w pieczy zastępczej na łączną kwotę 372 041 zł.

3.4. Społeczne działania rewitalizacyjne 

Działania te oparliśmy na mieszczącym się przy ulicy Wojciecha Korfantego 87 Centrum Usług 
Społecznych (CUS) w Radlinie. W 2021 roku 824 osób skorzystało z usług organizowanych przez 
CUS lub oferowanych przez inne instytucje/organizacje w ramach infrastruktury CUS. 
Na terenie Centrum Usług Społecznych prowadziliśmy działania m.in. w ramach: 

• Projektu Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, 
aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa;
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• Organizacji społeczności lokalnej (4 programy aktywności lokalnej);

• Punktu Interwencji Kryzysowe i Punktu Konsultacyjnego dla rodzin;

• Wsparcia organizacji pozarządowych,

• Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

• Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej;

• Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Kontynuowaliśmy wsparcie dla mieszkańców w ramach projektu Rewitalizacja górniczego osiedla 
Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa 
rozpoczętego w 2018 roku. 27 lutego 2021 roku projekt został zakończony, jednakże w CUS w 
dalszym ciągu realizowaliśmy jego założenia i działania mieszkańcami miasta w ramach 
poszczególnych programów aktywności lokalnej. Organizowaliśmy zajęcia dla seniorów, 
młodzieży, osób z niepełnosprawnością oraz mieszkańców dzielnicy Marcel. Dodatkowo 
prowadzono spotkania klubu szachowego i inne, otwarte działania dla wszystkich mieszkańców 
miasta. W ten sposób z Centrum Usług Społecznych skorzystało 130 osób.
Po zakończonym projekcie do prowadzenia i realizacji zadań w ramach organizacji społeczności 
lokalnej zatrudniliśmy organizatora pomocy społecznej, animatora społeczności lokalnej, 
psychologa, oligofrenopedagoga. Dodatkowo zorganizowaliśmy doraźne wsparcie różnych 
specjalistów. W Centrum Usług Społecznych nadal kontynuowaliśmy realizację 4 programów 
aktywności lokalnej (dla seniorów, osób z niepełnosprawnością, młodzieży i mieszkańców 
umownej dzielnicy Radlina Marcel). Umożliwiano także korzystanie z infrastruktury CUS 
organizacjom pozarządowym i mieszkańcom miasta Radlin (m.in. spotkania Stowarzyszenia 
Radlińska Przystań, Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych, Stowarzyszenia Młody Radlin czy Forum 
Firm Miasta Radlin).
W ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, z budynku Centrum Usług 
Społecznych korzystali asystenci osoby niepełnosprawnej wraz z podopiecznymi. W budynku 
Centrum Usług Społecznych odbywała się dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego
Pomocy Żywnościowej dla 340 mieszkańców Radlina.
W ramach Punktu Interwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego dla rodzin zaoferowaliśmy 
wsparcie psychologa, terapeuty ds. uzależnień i specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie i wsparcia socjalnego.
W budynku CUS mieści się Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego organizowanego przez 
Powiat Wodzisławski. Punkt działa od poniedziałku do piątku, 4 godziny dziennie. Działalność 
Punktu rozpoczęła się w styczniu 2021 roku i jest nadal kontynuowana. W 2021 roku w ramach 
Punktu udzielono 350 porad.

3.5. Wsparcie mieszkaniowe i energetyczne

W 2021 r. zawarto z naszymi mieszkańcami 20 umów na najem  mieszkań na czas nieoznaczony   
oraz  7 umów na najem socjalny lokalu. Podpisano 29 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 22, w tym w ramach realizacji 
wyroków sądowych 7. Na zawarcie umowy najmu mieszkania na czas nieoznaczony oczekiwało 7 
gospodarstw domowych.

Dane dotyczące dodatków mieszkaniowych i energetycznych na przełomie lat 2019-2021
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DODATKI MIESZKANIOWE

Rok Liczba rodzin korzystających z dodatku Kwota wydatkowana na ten cel

2021 131 354192, zł

2020 138 318156 zł

2019 135 286697 zł

DODATKI ENERGETYCZNE

Rok Liczba rodzin korzystających z dodatku Kwota wydatkowana na ten cel

2021 41 5302 zł

2020 45 6266 zł

2019 62 8457 zł

4. Kultura
Jako Miasto Radlin jesteśmy organizatorem i organem prowadzącym dla dwóch instytucji kultury: 
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Radlinie w roku 2021 prowadziła działalność statutową 
gromadziła, opracowywała, udostępniała zbiory biblioteczne. Przeprowadzono również selekcję 
księgozbioru i wycofano książki zniszczone i zdezaktualizowane. Dla obu placówek (biblioteki 
głównej przy ul. Orkana i dla filii przy ul. Reymonta) był to kolejny rok pracy w reżimie 
sanitarnym i z pewnymi ograniczeniami. Placówki pozostały czynne mimo narodowego lockdownu,
z małym wyjątkiem – dla czytelników były zamknięte w okresie 1.04-9.04.2021 ( 6 dni roboczych).
Mimo trudności kadrowych, spowodowanych nieobecnością pracowników przebywających na 
zasiłku opiekuńczym, biblioteki były czynne. W okresie od stycznia do sierpnia utrzymaliśmy 
przerwę na dezynfekcję pomieszczeń, kwarantannę książek oraz brak wolnego dostępu do półek. 
Od września do grudnia umożliwiliśmy wolny dostęp do półek, zrezygnowaliśmy z przerw na 
dezynfekcję pomieszczeń oraz z kwarantanny książek. Utrudniona była organizacja imprez dla 
czytelników spowodowana limitami osób, zachowaniem dystansu itd. 

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 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek 
publicznych. Biblioteka otrzymała dary książkowe od czytelników. Placówka korzystała z 
bezpłatnego dostępu do ebooków w serwisach Legimi, Ebookpoint BIBLIO, IBUK Libra z 
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Biblioteka brała udział w V edycji programu Instytutu Książki „Mała Książka -Wielki 
Człowiek” skierowanego do przedszkolaków (dzieci urodzonych w latach 2015-2018). Rozdano 72 
wyprawki czytelnicze oraz 39 dyplomów małego czytelnika. Biblioteka włączyła się w czasie 
wakacji w organizację półkolonii w mieście „Wakacje z sercem”, dwukrotnie zorganizowała 
czytanie na trawie dla najmłodszych, połączone z zabawami z chustą, kalamburami itp. Placówka 
wzięła udział w Tygodniu Bibliotek pod hasłem „ Znajdziesz mnie w bibliotece”, w ogólnopolskiej 
akcji Cała Polska Czyta Dzieciom pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów” (czytali rodzice, 
dzieci, katecheci, bibliotekarze) oraz w Akcji Żonkile poświęconej Powstaniu w Getcie 
Warszawskim. W Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania bibliotekarze czytali książki w 
przedszkolu. Biblioteka zorganizowała X edycję Narodowego Czytania, której lekturą była 
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„Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej oraz Noc Bibliotek pod hasłem „Czytanie 
wzmacnia”. W czasie Nocy Bibliotek odbyło się spotkanie autorskie z Thomasem Arnoldem oraz 
przygotowaliśmy wystawę „Książkowe Pogotowie Ratunkowe”. Zaprosiliśmy mieszkańców także 
na spotkania autorskie z Beatą Agopsowicz, Robertem Gondkiem oraz Wojciechem Widłakiem. 
Razem z parafią i szkołami zorganizowaliśmy grę terenową „Śladami Jana Pawła II”. W bibliotece 
można było zobaczyć wystawy rękodzieła Jolanty Knesz, Izabeli Kraszewskiej-Woronowicz, 
wystawy obrazów Jolanty Knesz (autoportret, rodzinne krajobrazy , martwa natura)  i grupy 
„Lingraf” pt. „Różnorodność”. Razem z Radiem 90 polecaliśmy ciekawe książki w ramach cyklu 
„Książka na weekend”. Zorganizowaliśmy także konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Sowa symbolem
bibliotek”. Dla dzieci odbyły się również Urodziny Kubusia Puchatka, Dzień Myszki Miki. W 
listopadzie w ramach działalności Biblioteki - zorganizowała zbiórkę książek, zabawek, artykułów 
papierniczych i higienicznych dla pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w 
Katowicach. 

Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie pracował w reżimie epidemicznym  i ciągłych 
zmianach zasad dostępności. Staraliśmy się, żeby założony program był realizowany. Z 
konieczności niektóre imprezy były przesuwane, były również takie, które musieliśmy odwołać. 
Wysiłkiem wszystkich pracowników MOK staraliśmy się w miarę naszych możliwości 
doprowadzić do powrotu do normalności i mimo limitów dla publiczności organizowaliśmy 
koncerty estradowe w wykonaniu artystów profesjonalnych jak i amatorów rozwijających swoje 
talenty w naszym mieście. Dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Radlin w maju miał miejsce I
Radliński Festiwal Operetkowy w wykonaniu artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Operetka 
Wrocławska. Artystów operetki  gościliśmy również  na koncercie „Operetkowa  Petarda 
Przebojów”. Swój autorski koncert zaprezentował IREK GŁYK - wibrafonista, perkusista, 
kompozytor i aranżer w duecie z pianistą i kompozytorem  PIOTREM MATUSIKIEM. Gościliśmy 
również zespoły współpracujące z Radiem Silesia. Na naszej scenie wystąpili: HAPPY 
JĘDROWSKI SHOW (czyli Mirek Jędrowski oraz zespół Happy Folk), KAMRATY, 
KRZYSZTOF PIETREK, MONA LISA, EUGENIUSZ LOSKA i B.A.R.).  Po ubiegłorocznej 
przerwie na deski Miejskiego Ośrodka Kultury wróciły  Radlińskie Oblicza Bluesa znowu w 
obsadzie międzynarodowej.  W XIX już edycji festiwalu wystąpili: Peter Dzetro Ritzka, Silesian 
Hammond Group, GalHan i Grzegorz Kapołka Trio. Na swoje miejsce w kalendarzu imprez 
powrócił Festiwal Pieśni Śląskiej im. Józefa Pieczki. Oklaskiwaliśmy Zespół Chóralny SonArte, 
Chór Męski Echo – Biertułtowy i zespół Rediski z towarzyszeniem Emma Bandu. Zespół „Przytup”
wystawił spektakl taneczny „Od Krakowa do Krakowa” a Fundacja Eduarte zaprezentowała koncert
śląskich utworów w nowoczesnych aranżacjach i wykonaniu Grupy Przyjaciół i Nie Tylko oraz  
zaproszonych gości. Koncert nosił tytuł „Pofyrlane pieśniczki”.

Trzykrotnie na naszej scenie wystąpił teatr. Spektakl Teatru Classic Balanga z Wodzisławia 
Śląskiego transmitowaliśmy online na portalach społecznościowych Internetu a Radlińskie Studio 
Teatralne pokazało sztukę „Furie” i „Czarną komedię” Petera Schaffera.

W czasie wychodzenia z pandemicznego kryzysu zależało nam, żeby ocalić imprezy, które 
od lat miały swoje miejsce w naszej działalności. Tam, gdzie obowiązujące obostrzenia nie 
pozwalały na to, posiłkowaliśmy się Internetem. Dlatego tradycyjny koncert kolędowy w 
wykonaniu Grupy Artystycznej „Przytup” przenieśliśmy do Internetu. Tam też publikowaliśmy 
filmiki przygotowywane z udziałem solistów i tancerzy „Przytupu”. Podobnie dla WOŚP 
zagraliśmy online. Podsumowanie XV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „MAGICZNE 
OKIENKO - PODRÓŻE NIE TYLKO W NATURZE"  również odbyło się w Internecie.

W pełnej krasie i z udziałem publiczności odbyły się takie wydarzenia jak np. Wiosenny 
koncert „Przytupu”  i „Kropek” pt. „Tak optymistycznie” , Święto wiosny z udziałem orkiestry 
dętej „Marcel”, Koncert dla Mamy i Taty, 10 koncertów przy tężni tradycyjnie zwanych 

20 / 48



Tężniograniem, Operetka przy fontannie z udziałem solistów Teatru Muzycznego IWIA i orkiestry 
„Marcel” , święto latawca, impreza integracyjna „Most” organizowana przez Stowarzyszenie 
Radlińska Przystań, Radlińskie Spotkania z Kulturą, świąteczne spektakle dla dzieci ze szkół i 
przedszkoli. 

W czasie ferii zimowych i wakacji letnich organizowaliśmy zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
Były to m.in. cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty: plastyczne (akwarela, akryl, 
ekspresje ekolinowe, grafika, malowanie na tkaninie, body painting); rękodzieło małych rączek 
(etui na telefon, piórniki, torebeczki, skarpetkowe ośmiorniczki, pluszowe maskotki, kolorowa 
kurka- stoper pod drzwi, warsztaty tkackie, gwozdeczki, młoteczki, niteczki, zapinki do szali i 
płaszczy zimowych, ozdoby wełniane); opowiadamy o świecie (objazdowa piekarnia, papier 
czerpany); teczka fotoreportera (zabawa i fotografia w plenerze). 

Przez cały rok prezentowaliśmy nasz dorobek artystyczny w formie wystaw. Nasze wystawy
były prezentowane w galeriach MOKu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie, Muzeum 
Pożarnictwa w Oseredku (Roztocze), Ośrodka Kultury w Dukli (Podkarpacie). Prace malarskie 
członków Grupy „Pasja” były prezentowane na wystawach w Belgradzie i Zemun (Serbia) oraz w 
Kioto i Osace (Japonia). 

Fot.: Występy na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie (fot. w  ww.mok.radlin.pl  )   

Nasi wykonawcy związani z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Radlinie, zdobywali następujące 
nagrody:

X MIĘDZYNARODOWY KONKURS CHÓRALNY „CANCO MEDITERRANIA” HISZPANIA
Zespół Chóralny "SonArte" 
II miejsce w kategorii Folklor
III miejsce w kategorii Pieśni Sakralnych
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MISTRZOSTWA POLSKI IAM WSCHOWA 
Mażoretki FENIX Radlin

Mistrz Polski Formacja Klasyczna seniorki
Mistrz Polski formacja Klasyczna kadetki
Mistrz Polski baton formacja Kadetki
Mistrz Polski baton mini kadetki
Mistrz Polski mini mix kadetki
Mistrz Polski mix kadetki
Mistrz Polski baton duo juniorki Spandel Hanna, Kukla Nikola
Mistrz Polski flaga solo juniorki Bolka Julia
Mistrz Polski mini flaga seniorki
Mistrz Polski pom pom mini kadetki
Mistrz Polski pom pom cheer solo kadetki Słowik Natalia
Mistrz Polski pom pom duo kadetki Słowik Natalia, Piekarczyk Klaudia
Vice Mistrz Polski baton defilada seniorki
Vice Mistrz Polski baton duo kadetki Moskwa Martyna, Święty Alicja
Vice Mistrz Polski baton solo juniorki Strzała Lena
Vice Mistrz Polski mini flaga juniorki
Vice Mistrz Polski pom pom solo kadetki Samiczak Lena
II Vice Mistrz Polski mini pom pom juniorki
II Vice Mistrz Polski mini baton kadetki
II Vice Mistrz Polski solo baton seniorki Gumkowska Zuzanna

5 miejsce solo baton seniorki Krawczyk Wiktoria
5 miejsce solo baton kadetki Sperling Alicja
5 miejsce solo cheer Milena Kąkol
7 miejsce solo baton kadetki Gintner Milena

 I MAŻORETKOWY ZAWRÓT GŁOWY 2021 - RACIBÓRZ– 12.06.21
Mażoretki FENIX Radlin 

DIAMENTOWY ZAWRÓT GŁOWY;
- formacja baton kadetki
- mini baton kadetki I

ZŁOTY ZAWRÓT GŁOWY;
- Classic baton kadetki
- Classic baton seniorki
- mini pom kadetki
- mini pom juniorki

SREBRNY ZAWRÓT GŁOWY;
- mini flaga seniorki
- mini baton kadetki II

I OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI MAŻORETEK W RACIBORZU 10-12.09.21
Mażoretki FENIX Radlin 

Mistrz Polski mini formacja pom juniorki 
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Mistrz Polski defilada baton seniorki
Mistrz Polski mini formacja baton kadetki 
Mistrz Polski formacja mix kadetki
Mistrz Polski formacja baton kadetki 
Mistrz Polski solo flaga juniorki Julia Bolka
Mistrz Polski duo baton juniorki Hanna Spandel i Nikola Kukla
Mistrz Polski mini formacja flaga seniorki
Mistrz Polski formacja klasyczna seniorki 
Wicemistrz Polski duo pom kadetki - Natalia Słowik i Klaudia Piekarczyk
Wicemistrz Polski mini formacja pom kadetki 
Wicemistrz Polski duo baton kadetki - Alicja Święty i Martyna Moskwa
Wicemistrz Polski mini formacja baton kadetki 
Wicemistrz Polski mini formacja mix kadetki
Wicemistrz Polski formacja klasyczna kadetki
Wicemistrz Polski mini formacja baton seniorki 
II Wicemistrz Polski solo pom kadetki - Natalia Słowik
II Wicemistrz Polski solo baton seniorki - Zuzanna Gumkowska
II Wicemistrz Polski mini formacja flaga juniorki

VII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Magia Tańca w Rybniku MAGIA TAŃCA 2021
Wyróżnienie III stopnia - Zespół Tańca Towarzyskiego DeJa Vu 

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie 
Finalistka – Nikola Adamczyk 

W naszej placówce prowadziły działalność następujące zespoły artystyczne oraz koła zainteresowań
i stowarzyszenia: Grupa Artystyczna „Przytup” (7 – Grup), Zajęcia Wokalne – Soliści, Zespół 
Wokalny „Retro”, Zespół „Kropki”, Grupa Twórcza „Pasja” (2- Dziecięce, 1- Młodzieżowa, 1- 
Dorosła), Radlińskie Studio Teatralne, Nauka Gry Na Pianinie, Zespół Rockowy „Tata Sławek”, 
Modelarnia Samolotów, Szkoła Tańca I Animacji „Tańczymy” - Zumba Fitnes, Taniec Towarzyski, 
Polski Związek Emerytów Rencistów I Inwalidów Koło Radlin, Stowarzyszenie „Radlińska 
Przystań”, Orkiestra Górnicza „Marcel”, Chór Męski „Echo”, Chór Mieszany Im. J. Słowackiego, 
Radlińskie Towarzystwo Kulturalne, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Stowarzyszenie „Stara 
Barć”, Zrzeszenie Miłośników Drobnego Inwentarza, Związek Emerytów Nauczycieli, Zespół 
Chóralny „Sonarte”, Mażoretki „Fenix”, Grupa Tańca Towarzyskiego Deja Vu, Grupa Grafiki Dla 
Dorosłych i Młodzieży (Świetlica Głożyny MOK W Radlinie), Grupa Witrażu Dla Dorosłych i 
Młodzieży (Świetlica Głożyny MOK W Radlinie). 

Miejski Ośrodek Kultury udostępniał swoje sale i pomagał w zorganizowaniu różnych 
przedsięwzięć o skali miejskiej i regionalnej. Odbywały się u nas posiedzenia Rady Miejskiej, 
udostępniliśmy pomieszczenia do zorganizowania dwóch akcji szczepień przeciwko Covid, 
gościliśmy szkoły i przedszkola na uroczystościach zakończenia roku szkolnego, Stowarzyszenie 
Kobiet Aktywnych przeprowadziło u nas akcję „Biała niedziela”, u nas odbyło się podsumowanie 
szkolnego współzawodnictwa „Radlińskie Sokoły” i koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w 
sali kameralnej odbywały się spotkania z pisarzami organizowane przez Bibliotekę, jak co roku 
gościliśmy powiatowy konkurs piosenki obcojęzycznej. U nas dokonano podsumowania 
powiatowej akcji pn. Lider Przedsiębiorczości. Współpracujemy również z Narodowym Instytutem 
Onkologii w Gliwicach poprzez pomoc w zorganizowaniu bezpłatnych akcji mammografii.
We wszystkich przedsięwzięciach kulturalnych w roku 2021 uczestniczyło 14465 osób.
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Oprócz działalności miejskich instytucji kultury, 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 2021 r. prezentowało się
następująco:

Lp. Podmiot Nazwa zadania Wnioskowana kwota Kwota dotacji

1 Stowarzyszenie 
"Radlińska Przystań"

Mój świat bez barier 12 160,00 zł 12 160,00 zł

2 Radlińskie 
Towarzystwo 
Kulturalne z Siedzibą 
w Radlinie

Radlińskie Dni Kultury 13 700,00 zł 13 000,00 zł

3 Radlińskie 
Towarzystwo 
Kulturalne z Siedzibą 
w Radlinie

"W Naszej Izbie" 14 400,00 zł 14 400,00 zł

4 Stowarzyszenie 
Kobiet Aktywnych

Senior też potrafi-zajęcia 
aktywizujące osoby 50+

14 340,00 zł 9 500,00 zł

5 Fundacja Rozwoju 
Kinematografii

Letnie Kino w Radlinie 2021 10 000,00 zł 6 000,00 zł

6 Fundacja Eduarte Nasza supermoc pochodzi stąd 2.0! 29 950,00 zł 26 000,00 zł

7 Stowarzyszenie 
Zielona Wyspa

Poznajemy atrakcyjne obiekty Śląska 14 608,20 zł 8 000,00 zł

8 Stowarzyszenie 
Operetka Wrocławska

I Radliński Festiwal Operetkowy 44 300,00 zł 12 000,00 zł

9 Stowarzyszenie 
Młody Radlin

Wspólny Radlin 8 100,00 zł 7 000,00 zł

10 Fundacja Instytut 
Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju.
"Okrągły stół dla Puszczy 
Białowieskiej". 
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.
pl www.FestiwalBialowieski.pl 
www.FestiwalZubra.pl 
www.ForestFestival.Eu

100 000,00 zł 0,00 zł

Łącznie:  161 558,20 zł 108 060,00

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), sauna, hala sportowa, sala szermiercza, siłownia dla pań 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
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(wykorzystywanym  głównie  przez  KS  Górnik  Radlin),  boiskiem  treningowym  ze  sztuczną
nawierzchnią, kompleksem sportowym „Orlik”, oraz skate-parkiem. 

W związku z ogłoszoną pandemią od stycznia 2021 do maja 2021 r. wszystkie imprezy sportowe,
zajęcia  fitness,  zajęcia  sportowe  musiały  zostać  zawieszone,  a  obiekty  MOSiR  dla  klientów
indywidualnych zamknięto do odwołania. 

Od stycznia do maja zgodnie z obostrzeniami, wytycznymi  dotyczącymi stanu epidemii na salach
sportowych, odbywały się tylko treningi dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie
sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Baseny zgodnie z obostrzeniami do maja  2021 r udostępnialiśmy tylko dla zawodników „Kadry
Narodowej”.

Od czerwca 2021 r. zgodnie z obowiązującymi zasadami i wytycznymi dotyczącymi wystąpienia
stanu  epidemii  udostępniliśmy  usługi  MOSiR  dla  klientów  indywidualnych:  baseny,  siłownię
fitness, saunę, kontynuowaliśmy przerwane w związku z pandemią kursy nauki pływania dla dzieci,
zajęcia fitness, aquaaerobiku, tenisa stołowego.  

Mimo trwającego stanu epidemii zgodnie z wytycznymi zorganizowaliśmy:

Festyn  Rodzinny,  który  odbył  się  11  września   na  boisku  „Orlik”  przy  ul.  Mieleckiego
organizatorami byli: MOSiR Radlin oraz Stowarzyszenie „Młody Radlin” w programie:  

- gry i zabawy dla dzieci 
- turniej rodzinny
- malowanie twarzy
- koło szczęścia
- turniej w BOULE (gra polegająca na dorzucaniu metalowych kul do małej drewnianej 
kulki określanej jako „świnka”)

           - słodkie upominki, nagrody, zjeżdżalnie,  muzyka i wiele innych atrakcji.

Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości który odbył się 11.11.2021 r. -sala 

sportowa MOSiR

Ze względu na powyższą sytuację nie zorganizowaliśmy szeregu imprez, turniejów, gier i zabaw dla
dzieci i młodzieży:  „Wiosenne i Jesienne Biegi Przełajowe dla Przedszkolaków i Uczniów Szkół
Podstawowych” ,  „Sportowy Mikołaj dla  Przedszkolaków”, „Turniej  Tenisa Stołowego z okazji
Święta Konstytucji”.

Zagrożenie pandemiczne znacząco wpłynęło na liczbę odwiedzających i korzystających z oferty
MOSIR w Radlinie. Najlepiej prezentuje to zestawienie tabelaryczne z lat 2019 - 2021

2019 rok 2020 rok 2021   rok

AQUA-AEROBIK, FITNESS 16 300 4904 4 875

NAUKA PŁYWANIA 4 500 1980 4384

TENIS STOŁOWY 890 691 375

2019 rok 2020 rok 2021 rok

Basen Duży 44 020 15 772 25 653
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Basen Rekreacyjny 7 591 4 055 4 264

Sauna 10 369 3 598 2 492

Działalność odbywała się przez cały okres wakacyjny, bez przerwy technologicznej. Prace 
związane z przerwą technologiczną wykonaliśmy  etapami w czasie zamknięcia obiektu 
spowodowanego sytuacją epidemiczną w miesiącach od marca 2020 r. do marca 2021 r.

Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie kosztów zatrudnienia animatorów ze środków programu,  
który realizuje Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie. W okresie 
od marca 2021 r. do listopada 2021 r. animator otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 
1200 zł brutto/m-c.

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

➢ Klub Sportowy „Górnik Radlin” 
➢ Towarzystwo Szermierzy „Górnik Radlin”
➢ 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 wsparliśmy w sferze zabezpieczenia, przygotowania  technicznego
bazy sportowej w czasie organizowanych  imprez, zawodów. 

W 2021 r. kluby, stowarzyszenia i inne organizacje zorganizowały poniższe imprezy:

LUTY
13.02.2021 r. - Turniej Piłki Nożnej Dzieci – Serie Turniejów Radlin Winter Cup 2021 – KS 
„Górnik Radlin”
21.02.2021 r. - Turniej Piłki Nożnej Dzieci – Serie Turniejów Radlin Winter Cup 2021 – KS 
„Górnik Radlin”
27.02.2021 r. - Turniej Piłki Nożnej Dzieci – Serie Turniejów Radlin Winter Cup 2021 – KS 
„Górnik Radlin”
27.02.2021 r. - Turniej Piłki Siatkowej – SK Górnik Radlin-Forma AZS Częstochowa
28.02.2021 r. - Turniej Piłki Nożnej Dzieci – Serie Turniejów Radlin Winter Cup 2021 – KS 
„Górnik Radlin”

MARZEC
10.03.2021 r. - Zawody Pływackie – Liga Klubów Śląskich rocznik 2008
21.03.2021 r. - Liga MFR SPORT ROZWÓJ I ZABAWA- UKS „RONIN”

KWIECIEŃ
10-11.04.2021 r. - III Puchar Polski Juniorów Młodszych w Szpadzie Kobiet i Mężczyzn oraz 
XXIX Memoriał Franciszka Polnika – Towarzystwo Szermierzy „Górnik Radlin”
14.04.2021 r. - Liga Klubów Śląskich rocznika 2010 – zawody pływackie – Klub Sportowy „Górnik
Radlin”
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17.04.2021 r. - Puchar Polski MFR – UKS „RONIN”
24.04.2021 r. - Zawody Pływackie – Need For Swim Non-Profit Sp. z o.o. W. Szulc, 
A. Lepszy-Bayaraa

MAJ 
01.05.2021 r.  - Mistrzostwa Śląska Młodzików – Towarzystwo Szermierzy „Górnik Radlin”
10.05.2021 r. - Zawody Pływackie - Liga Klubów Śląskich rocznik 2008-2010 – KS „Górnik 
Radlin”
29-30.05.2021 r. - III Puchar Polski Juniorów Młodszych w Szpadzie Kobiet i Mężczyzn oraz 
XXIX memoriał Franciszka Polnika

CZERWIEC
02.06.2021 r. - „Mały Wielki Pływak” - zawody pływackie Need For Swim Non Profit Sp. z o.o.
12.06.2021 r. - Puchar Polski MFR – UKS RONIN
14-15.06.2021 r. - Zawody Pływackie Mistrzostwa Śląska 13 latków – KS „Górnik Radlin” 
20.06.2021 r. - XX Międzynarodowy Turniej Szermierczy z okazji Dnia Dziecka – UKS „Trójka 
Radlin”

LIPIEC/SIERPIEŃ
Akcja Lato z MOSiR:

– wakacyjna promocja wejść na baseny: w lipcu i sierpniu uczniowie 
i młodzież szkolna płacili za basen połowę ceny za bilet wstępu

– Tenis stołowy – codziennie na sali sportowej odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży
– Wakacyjne zajęcia aquaaerobiku
– Wakacyjny kurs nauki pływania dla dzieci
– Boisko „ORLIK” - zajęcia sportowe z animatorem: turnieje piłki siatkowej oraz piłki nożnej

dla dzieci, zajęcia tenisa ziemnego, gry i zabawy dla dzieci.

WRZESIEŃ
FESTYN RODZINNY -odbył się 11 września  na boisku „Orlik” przy ul. Mieleckiego 
organizatorami byli: MOSiR Radlin oraz Stowarzyszenie „Młody Radlin”

PAŹDZIERNIK
09-10.10.2021 r. - XXII Międzynarodowy Turniej Szermierczy z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
oraz V Memoriał Bolesława Miki – UKS „Trójka Radlin”
21.10.2021 r. - SK „Górnik Radlin” – MKS Czechowice-Dziedzice - Mecz Piłki Siatkowej 
Kadetów
27.10.2021 r. - Mistrzostwa Śląska 10-latków – Zawody pływackie – KS „Górnik Radlin”

LISTOPAD 
04.11.2021 r. - SK „Górnik Radlin” - MKS Czechowice-Dziedzice – Mecz Kadetów
06-07.11.2021 r. – Zawody Pływackie z okazji Święta Niepodległości – Need For Swim W. Szulc, 
A. Lepszy-Bayaraa.
11.11.2021 r. – Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości - MOSiR
13.11.2021 r. – SK „Górnik Radlin” - Stowarzyszenie Volley Dąbrowa Górnicza
18.11.2021 r. - SK „Górnik Radlin” - BBTS Włokniarz Bielsko-Biała
20-21.11.2021 r. - Mistrzostwa Polski Nowoczesnych Sztuk Walki SILESIA SAMURAI organizator
UKS „RONIN”
27.11.2021 r. - SK „Górnik Radlin” - UKS Volley Team Aquaplus Bobrowniki

GRUDZIEŃ
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08.12.2021 r.–  Mikołajkowe szkolne zawody pływackie
08.12.2021 r. - Mikołajkowy szkolny turniej piłki siatkowej
11.12.2021 r.  - Mikołajkowe zawody gimnastyczne – UKS „Trójka Radlin”
16.12.2021 –  Świąteczny turniej piłki siatkowej – SK „Górnik Radlin”- KS „Siatkarz Beskid”
18.12.2021 r. - SK Górnik Radlin – Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel–Turniej Piłki Siatkowej

Dane liczbowe dotyczące MOSIR w Radlinie: 
Liczba etatów:

2019 rok 2020 rok 2021 rok

Zatrudnienie MOSiR 37,75 / 39 os. 37,25 / 38 os. 37,51 /38 os.

Budżet MOSIR – dochody i wydatki :
Dochody 2019 rok 2020 rok 2021 rok

Plan dochodów 1 125 340,43 607 073,39 1 180 146,08

wykonanie 1 210412,13 592 960,27 710 411,45

Wydatki 2019 rok 2020 rok 2021 rok

Plan wydatków 4 094 404,00 3 748 605,00 4 300 119,00

wykonanie 3 986 098,27 3 583 069,50 4 281 470,73

W czerwcu zakupiliśmy i zamontowaliśmy w obiekcie MOSiR platformę schodową 
do przewozu osób niepełnosprawnych. 
W listopadzie zakończyliśmy remont sauny (kabina sauny, pomieszczenie pryszniców, pokój 
wypoczynkowy, gdzie zamontowaliśmy zraszacz solankowy, oraz wyposażyliśmy pomieszczenie 
sauny w balię z zimną wodą).

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 2021 r. następująco:

Lp. Podmiot Nazwa zadania Punkty Wnioskowana
kwota

Kwota dotacji

1 Siatkarski Klub Górnik 
Radlin z Siedzibą w 
Radlinie

Siatkówka, to jest to ! 33 126 920,00 zł 113 500,00 zł

2 Klub Sportowy "Górnik -
Radlin" w Radlinie

PIŁKA NASZĄ PASJĄ 32 83 000,00 zł 64 500,00 zł

3 Związek Harcerstwa 
Polskiego Chorągiew 
Śląska Hufiec Ziemi 
Wodzisławskiej 

XXV RADLIŃSKI BIEG
EKOLOGICZNY

33 4 700,00 zł 4 700,00 zł

4 Klub Gimnastyczny 
Radlin

Szkolenie dzieci i 
młodzieży w zakresie 

32 92 000,00 zł 90 000,00 zł
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zajęć rekreacyjno - 
ruchowych i gimnastyki 
sportowej

5 Towarzystwo Szermierzy
"Górnik Radlin"

Szermierka - Nasza pasja,
Twoje sukcesy!

32 77 780,00 zł 73 000,00 zł

6 Klub Sportowy "Górnik -
Radlin" w Radlinie

Pływanie to trudne 
zadanie

34 82 700,00 zł 70 500,00 zł

7 Uczniowski Klub 
Sportowy RONIN

Pokonać wirusa 33 36 370,00 zł 32 500,00 zł

8 Uczniowski Klub 
Sportowy "Trójka 
Radlin" 

Przedszkolaki i szkolaki 
dziś na szpady mają 
smaki !

35 67 614,00 zł 59 000,00 zł

9 Stowarzyszenie Młody 
Radlin

Aktywne wakacje 33 6 100,00 zł 5 600,00 zł

Łącznie:  577 184,00 zł 513 300,00 zł

6. Polityka inwestycyjna i zarządzanie mieniem komunalnym

6.1. Wiadukt ul. Mariacka

Jedną z najważniejszych inwestycji zakończonych w 2021 roku był wiadukt na ul. Mariackiej.
Przebudowany wiadukt o drodze szerokości 6 m ma dwustronne chodniki szerokości 2 m każdy
i został oświetlony. Z obiektu trzyprzęsłowego, przebudowany został na obiekt jednoprzęsłowy 
wraz z drogami dojazdowymi.
Firma wykonująca inwestycję zakończyła swoje prace 28 maja 2021 r. 
Do użytku oddaliśmy wiadukt 2 lipca 2021 r. 

Prace budowlane opóźniły się względem planowanego terminu prawie o rok. Powodem były roboty
dodatkowe, które wystąpiły w trakcie trwania inwestycji, wyjątkowo śnieżna i mroźna zima sezonu 
2020/2021 oraz zagrożenie pandemiczne, które na kilka miesięcy zupełnie uniemożliwiło 
organizacje spotkań w terenie.
Termin rozpoczęcia projektu – lipiec 2015 r.
Termin zakończenia robót– maj 2021 r.   
Koszt – 5 091 580,93 zł. 
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Fot:: Wiadukt na ul. Mariackiej w Radlinie 

6.2. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych 
W 2021 roku kontynuowaliśmy prace związane z termomodernizacją budynków wielorodzinnych  -
na dwóch, ostatnich już, budynkach na osiedlu przy ul. Mikołajczyka. Wymieniliśmy tam kotły 
węglowe i piece kaflowe na dwufunkcyjne kotły gazowe. Łącznie zamontowaliśmy 8 kotłów 
gazowych, wybudowaliśmy także nowe instalacje gazowe i c.o. w mieszkaniach. 
Przełożone zostały także liczniki energii elektrycznej oraz  gazu (z mieszkań na klatki schodowe). 
Część stolarki okiennej i zewnętrzna stolarka drzwiowa została przez nas również wymieniona. 

Terminy realizacji:
- Mikołajczyka 15: kwiecień - listopad 2021 r.
- Mikołajczyka 7: sierpień – grudzień 2021 r.
Koszt:
- Mikołajczyka 15 - 386 007,58 zł
- Mikołajczyka 7 - 480 853,11 zł
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Fot: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie po termomodernizacji.

6.3. Termomodernizacja Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 
Szkoła Sportowa jest ostatnią szkołą, która wymagała termomodernizacji na segmentach A i B.
Wykonaliśmy ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymieniliśmy rynny i instalację 
odgromową. Dodatkowo położyliśmy nową warstwę papy na segmencie A i uszczelniliśmy dach na 
segmencie B oraz położyliśmy nowe odwodnienie od strony parku. 
Kostka brukowa na dziedzińcu szkoły została przełożona. Uporządkowaliśmy także teren przy 
wejściu głównym do szkoły. Na ścianie frontowej (od ul. Rogozina) pojawił się mural, będący 
wierną repliką istniejącej w tym miejscu mozaiki, która przez lata stała się już symbolem szkoły. 

Termin realizacji: czerwiec- grudzień 2021.
Koszt: 1 193 575,59  zł

6.4. Remonty dróg 

Drogi powiatowe

W roku 2021 r zrealizowaliśmy wspólnie z powiatem zadania, dofinansowując je w łącznej kwocie 
459735,45 zł., w tym: 
- Budowa chodnika wraz z przebudową nawierzchni jezdni w ciągu ul. Rydułtowskiej w Radlinie 
(na odcinku od ul. Puszkina do przystanku MZK,) 
-  Przebudowa dróg powiatowych ul. Rymera, Głożyńskiej, Domeyki w Radlinie” – wykonaliśmy 
wspólnie z powiatem nową nawierzchnię na ul. Rymera na odcinku od szkoły do terenu za 
kościołem. Złożone oferty na ul. Głożyńską i ul. Domeyki znacznie przewyższały zaplanowane 
środki na ten rok.
-  wykonaliśmy dokumentację projektową dla zadania pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S
ul. Głożyńska w Radlinie”. 
Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni wraz z 
ujednoliceniem szer. do 5,50 m, wykonanie odwodnienia drogi, przebudowa skrzyżowania z ul. 
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Rymera wraz z budową sygnalizacji świetlnej, wybudowanie chodnika dla pieszych, budowa 
oświetlenia ulicznego oraz doświetlenia przejść.
Podczas trwania prac projektowych część mieszkańców wyraziła  swoje obawy dotyczące 
inwestycji.
Zorganizowaliśmy – wspólnie z powiatem wodzisławskim -  spotkania z mieszkańcami oraz 
zarządcą drogi w tym temacie. 

W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych w Radlinie wykonaliśmy remonty cząstkowe 
nawierzchni bitumicznych masą na gorąco, odnowiliśmy oznakowanie poziome dróg oraz na 
bieżąco wykonywaliśmy drobne naprawy i remonty chodników i odwodnienia w ramach robót 
awaryjnych i interwencyjnych.

Drogi gminne

- wykonaliśmy roboty z zakresu bieżącego utrzymania tj.: remont cząstkowy nawierzchni 
bitumicznych masą na gorąco, nakładka bitumiczna na ul. Mariackiej w rejonie Intermarche, 
oznakowanie poziome dróg oraz przeglądy dróg i obiektów mostowych; 
- wybudowaliśmy łącznik pomiędzy ul. Rymera (rejon posesji 47/49) a ul. Nałkowskiej – o 
nawierzchni bitumicznej; 
- realizowaliśmy projekt dla zadania Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem na ul. 
Rymera

6.5. Kanalizacja deszczowa
Na terenie miasta znajduje się ok. 26 km sieci kanalizacji deszczowej, zarządzanej przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej. Regularnie prowadziliśmy prace związane z bieżącym utrzymaniem sieci.
W celu prawidłowego funkcjonowania cieków i rowów zlokalizowanych na terenie miasta, na 
bieżąco prowadziliśmy roboty wiązane m. in. z czyszczeniem i odmulaniem koryt, koszeniem skarp
oraz inne roboty konserwacyjne.
Miasto Radlin jest w posiadaniu dwunastu pozwoleń wodno-prawnych (w 2021 r. zlecono 
aktualizację pozwolenia dla wylotów do rowu Akacjowa - Rymera zlokalizowanych na osiedlu 
domków jednorodzinnych). 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.

6.6. Projekty organizacji ruchu
Celem poprawy bezpieczeństwa wprowadziliśmy nowe, stałe organizacje ruchu, obejmujące w 
swoim zakresie :
- zabudowę  oznakowania pionowego i lustra drogowego ( ul. Sienkiewicza - Cmentarna)
-  dodatkowe miejsce postojowe, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy PP2 –
ul.  Mielęckiego;
-  dodatkowe miejsce postojowe, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy PP1 –
ul.  Rymera;
-  zatwierdzoną organizację ruchu na wlocie ul. Głożyńskiej bocznej 158 – strefa zamieszkania;
-  wspólnie z Miastem Rydułtowy (50% udziału w kosztach) zabudowaliśmy próg zwalniający na
ul. Głożyńskiej (Strzody),
- wprowadzenie drogi p. poż. na osiedlu Ściegiennego – Damrota.
Przygotowaliśmy  projekt  organizacji  ruchu  mający  na  celu  doraźne  rozwiązanie  problemu
związanego  z  zapewnieniem dojazdu  służbom ratowniczym z  jednoczesnym uporządkowaniem
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sposobu parkowania na osiedlach.  Liczne protesty mieszkańców oraz spotkania ze SM Marcel,
Powiatową  Państwową  Strażą  Pożarną  w  Wodzisławiu  Śl.  spowodowały,  że  projekt  nie  został
wprowadzony.  Po  przeprowadzonych  czynnościach  kontrolno  –  rozpoznawczych  Komendant
Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Wodzisławiu  Śl.  wydał  decyzje  nakazujące
doprowadzenie dróg pożarowych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych   na ww osiedlach.
Mając powyższe na uwadze Miasto przekazało wykonane projekty organizacji ruchu SM Marcel do
ewentualnego wykorzystania podczas prowadzenia prac projektowych związanych między innymi z
dostosowaniem dróg do warunków określonych w rozporządzeniu  w spr. zaopatrzenia wodę oraz
dróg pożarowych.

7. Zapewnienie wysokiej jakości świadczenia usług przez 
Urząd Miasta

Od dekady w Radlinie utrzymujemy i doskonalimy System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 
9001, w zakresie realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa. System jest istotnym 
elementem kontroli zarządczej, której głównym zadaniem jest zapewnienie realizacji celów i zadań 
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, którą zgodnie z wymaganiami 
ustawy o finansach publicznych zobowiązani jesteśmy stosować. W ramach procesu certyfikacji, tj. 
potwierdzenia zgodności z ww. normą, poddajemy się corocznie ocenie przez uznaną niezależną 
jednostkę certyfikacyjną, akredytywą w zakresie certyfikacji systemów. Ostatnia taka ocena, 
przeprowadzona przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A z 
siedzibą w Gdańsku miała miejsce 11 maja 2021 roku i potwierdziła spełnienie wymagań. Kolejny 
audit w tym zakresie zaplanowaliśmy na maj 2022 roku.

8. Bezpieczeństwo ludności

8.1. Zarządzanie kryzysowe i planowanie obronne

W ramach zarządzania kryzysowego w 2021 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.

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 2021 roku w ramach obronności:
• opracowaliśmy nowy Plan Operacyjny Funkcjonowania Urzędu Miasta Radlin w warunkach

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny;

• opracowaliśmy  Program szkolenia obronnego na lata 2021-2023;
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• opracowaliśmy i realizowaliśmy  Plan szkolenia obronnego w Urzędzie. Szkolenie obronne
odbyło się 23 września i wzięło w nim udział 22 pracowników Urzędu Miasta Radlin;

• zrealizowaliśmy  Plan kontroli problemowych realizacji zadań obronnych, zgodnie z którym
w dniu 2 września przeprowadziliśmy kontrolę w Wydziale Organizacyjnym dot. Realizacji
zadań związanych z reklamowaniem pracowników Urzędu Miasta Radlin oraz radnych od
obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie
wojny;

• 12 września w Urzędzie została przeprowadzona kontrola wykonywania wybranych zadań z
zakresu  przygotowań  obronnych  państwa  przez  jednostkę  samorządu  terytorialnego.
Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

• 14  września  w  Urzędzie  odbył  się  trening  Akcji  Kurierskiej,  w  ramach  którego
sprawdziliśmy  nasze  przygotowanie   do  realizacji  zadań  związanych  z  doręczaniem
dokumentów powołania i wezwań do wykonania świadczeń na terenie Radlina;

W 2021 r. w ramach obrony cywilnej:

• przeprowadziliśmy dwa testy systemów alarmowych (1 sierpnia i 23 listopada)

• dokonaliśmy przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej.

8.2. Działalność Straży Miejskiej
W 2021 roku przeprowadziliśmy – w ramach działalności Straży Miejskiej w Radlinie  - 2845 
interwencji. W tym 624 interwencji było zgłoszeniami mieszkańców. Poniżej porównanie przyczyn 
zgłoszeń w ostatnich 3 latach:

2019 r. 2020 r. 2021

1 Zagrożenia w ruchu drogowym 185 126 185

2 Zwierzęta 171 141 146

3 Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 94 101 66

4 Zakłócenia spokoju i porządku publicznego 68 103 63

5 Zagrożeń życia i zdrowia 11 2 5

6 Zagrożeń pożarowych 1 2 3

7 Inne 138 142 152

RAZEM 668 617 620

W wyniku podjętych interwencji oraz otrzymanych zawiadomień o popełnionych wykroczeniach 
nałożyliśmy 162 mandaty karne na łączną kwotę 15.670 zł, wobec 20 sprawców wykroczeń 
skierowaliśmy wnioski o ukaranie, zastosowaliśmy 623 pouczenia. 

Przeprowadziliśmy również 12 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, izby wytrzeźwień bądź 
wezwaniem na miejsce pogotowia ratunkowego. 
W okresie zimowym wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie
kontrolowaliśmy miejsca przebywania osób bezdomnych, którym w razie potrzeby udzielaliśmy 
pomocy.
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W wyniku interwencji z udziałem zwierząt 17 razy przekazywaliśmy zwierzęta do schroniska a 2 
razy do lekarza weterynarii. 

W 2021 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.
Przeprowadziliśmy  także  251  kontroli  posesji  na  podstawie  art.  379  ustawy  prawo  ochrony
środowiska.  

Ponadto  w związku  z  wprowadzeniem  stanu  epidemiologicznego  funkcjonariusze  Straży
Miejskiej przeprowadzili następujące kontrole:
- Interwencje własne związane z Covid-19 – 663, 
- Kontrole placówek handlowych i targowiska – 164,
- Kontrole transportu zbiorowego – 8.

Została  również  przeprowadzona  akcja  informująca  mieszkańców  Radlina  o  właściwym
zachowaniu podczas stanu epidemiologicznego.
W  związku  z  niezachowaniem  nakazu  zakrywania  twarzy  pouczono  92  osoby,  nałożono  14
mandatów karnych oraz skierowaliśmy 2 wnioski o ukaranie do sądu rejonowego w Wodzisławiu
Śl. 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.

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 2021 w ramach utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP Biertułtowy i OSP Głożyny
udzieliliśmy z  budżetu  miasta  dotacji  m.in.  na  zakup  sprzętu  i  umundurowania,  wykonanie
systematycznych oraz obowiązkowych badań lekarskich członków OSP.
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.  

OSP Biertułtowy : 
- Liczba wszystkich członków: 48
- Liczba członków uprawnionych do działań ratowniczych: 20
- Liczba członków MDP : 8

OSP Biertułtowy w roku 2021 brała udział w 82 akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym: 
- w gaszeniu pożarów 12 razy,
- w likwidacji miejscowych zagrożeń 62 razy,
- zabezpieczenie rejonu JRG Rydułtowy 5 razy,
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- alarmy fałszywe 3 razy.

Liczba wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych poza teren gminy: 12 
- Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Rogów, Turza Śląska, Lubomia, Bełsznica
Liczba wyjazdów na zabezpieczenia imprez oraz uroczystości: 19

Uczestnictwo w kursach, szkoleniach członków OSP Biertułtowy w roku 2021:
- 16 ćwiczeń organizowanych wewnętrzne przez Naczelnika OSP oraz jednych organizowanych 
przez OSP Gaszowice (pow. rybnicki)
- udział grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Biertułtowy z psami w szkoleniach 
organizowanych przez Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą w Jastrzębiu Zdroju, 
Górnośląską Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą, Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie na poligonie 
w Nowym Sączu,
- grupa 3 druhów uczestniczyła w kursie podstawowym strażaków – ratowników OSP,
- 1 druh uczestniczył w kursie Dowódców OSP,
- 1 druh uczestniczył w kursie techniki linowe w akcjach ratowniczych dla straży pożarnych.

W ramach prac społecznych OSP Biertułtowy wykonało: 
- pomoc mieszkańcom Radlina przebywającym na kwarantannie,
- wyładowanie ciężarówek z żywnością dla osób przebywających na kwarantannie,
- transport seniorów do punktów szczepień,
- organizacja mobilnego i stacjonarnego punkt szczepień przeciwko SARS COV 2,
- udział w uroczystościach oraz zabezpieczeniach imprez i organizowanych przez Miasto Radlin 
oraz organizacji i instytucji działających na terenie Miasta Radlin,
- prace na rzecz Zarządzania Kryzysowego w Radlinie.

Inne działania, w tym współpraca z innymi organizacjami, instytucjami : 
- organizacja akcji krwiodawstwa wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Raciborzu oraz Pszowskim klubem Honorowych Dawców Krwi Pijawka,
- akcja rozdawania odblasków dla mieszkańców Radlina,
- współpraca z grupą biegową Radlinioki w Biegu,
- współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym Ronin,
- współpraca z Klubem Sportowym UKS Trójka Radlin,
- wzięcie udziału w kampanii informacyjnej dotyczącej noszenia maseczek,
- współpraca z Związkiem Zawodowym Górników przy KWK ROW Ruch Marcel.

W roku 2021 OSP Biertułtowy pozyskała m.in: 
- rękawice specjalne 12 par,
- obuwie strażackie specjalistyczne,
- ubranie strażackie typu Nomex zgodne z OPZ KG PSP 8 kompletów,
- opryskiwacz ręczny Sthil,
- dyspergent Sintan 30 l,
- rzutka ratownicza z linką 20 m,
- hełmy ratownicze techniczne 4 sztuki,
- pętle ratownicze 6 sztuk,
- pasy ratownicze 6 sztuk wraz z toporkami i podpinkami,
- płyny do dezynfekcji,
- szelki bezpieczeństwa wraz z amortyzatorami i pasami spoczynkowym 4 kpl.,
- system selektywnego alarmowania DSP 50.
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OSP Głożyny:
- Liczba wszystkich członków: 46
- Liczba członków uprawionych do działań ratowniczo-gaśniczych: 15
- Liczba członków MDP: 4

OSP Głożyny w roku 2021 brała udział w 81 akcjach  ratowniczo-gaśniczych w tym:
- pożarów: 24
- miejscowych zagrożeń: 50
- zabezpieczeń rejonu JRG Rydułtowy: 5
- alarmów fałszywy: 1
- inspekcji gotowości bojowej 1, na której otrzymaliśmy ocenę bardzo dobry

Ćwiczenia oraz zdobyte uprawnienia członków OSP Głożyny w 2021:
- OSP Głożyny uczestniczyły w 12 ćwiczeniach organizowanych przez Naczelnika OSP
- jeden druh nabył uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Prace społeczne i współprace z innymi organizacjami, instytucjami OSP Głożyny w 2021:
- udział w uroczystościach, imprezach masowych organizowanych przez Miasto Radlin oraz inne 
organizacje i instytucje działające na terenie Miasta Radlin,
- współpraca z władzami Urzędu Miasta Radlin,
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Radlinie,
- współpraca z przedszkolem nr 1 oraz szkołą podstawową nr 3 w Radlinie,
- współpracujemy z Kołem Emerytów i Rencistów, Związkiem Harcerstwa Polskiego,
- pomagamy w zorganizowaniu ,,Święta Latawca'' i ,,Eko – biegu''.

W 2021 OSP Głożyny pozyskała następujący sprzęt:
- ubranie specjalne 5 kompletów,
- prądownica turbo,
- pulsoksymetr naplcowy 2 sztuki,
- spodniobuty/wodery 2 pary,
- rękawice specjalne 6 par,
- obuwie strażackie skórzane 4 pary,
- obuwie strażackie gumowe 3 pary,
- kominiarki niepalne 5 sztuk,
- zestaw triage, 
- węże ssawne W110 2 sztuki,
- mostki przejazdowe 2 sztuki,
- kosz na smok ssawny,
- smok ssawny W75 i W110.

9. Realizacja zadań administracji państwowej 
W całokształcie naszych zadań, realizowanych jako jednostka samorządu terytorialnego, 
wykonujemy również szereg zadań z zakresu administracji rządowej. Są to tzw. „zadania zlecone”.
Do typowych zadań zleconych realizowanych przez gminę zalicza się zadania z zakresu:
– Urzędu Stanu Cywilnego,
– Ewidencji ludności,
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– Dowodów osobistych,
– Działalności gospodarczej,
– Spraw wojskowo-obronnych,
– Obrony Cywilnej,
– Przeprowadzenia wyborów i referendów.

9.1. Meldunki, dowody osobiste, wybory
Statystyka wykonanych przez nas czynności w zakresie meldunków i dowodów osobistych za 2021 
rok, przedstawia się następująco: 

- zameldowani na pobyt stały 242;
- zameldowanina pobyt czasowy 353;
- wymeldowani z pobytu stałego 225;
- wymeldowani z pobytu czasowego     7;
- przemeldowani 180;
- wymeldowani decyzją administracyjną   18;
- liczba przyjętych wniosków na dowód osobisty 1410;
- przyjęliśmy i rozpatrzyliśmy 57 wniosków o udostępnienie danych osobowych z rejestru 
mieszkańców i 55 z rejestru PESEL;
- wydaliśmy 228 zaświadczenia z rejestru mieszkańców;

Przeprowadziliśmy także kwalifikację wojskową.  

9.2. Statystyka wykonywanych zadań Urzędu Stanu Cywilnego

Sporządziliśmy łącznie w 2021 roku 222 akty stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony we 
wszystkich trybach):
- liczba aktów urodzenia - tryb zwykły 0, tryb szczególny 5 –  razem 5;
- liczba aktów zgonu - tryb zwykły 135, tryb szczególny 0 –  razem 135;
- liczba aktów małżeństw - tryb zwykły 80, tryb szczególny 2 –  razem 82;                               
- liczba zawartych małżeństw przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w USC Radlin – 47 w 
tym 17 ślubów odbyło się poza USC;
- liczba zawartych małżeństw konkordatowych – 33;
- sporządziliśmy 7 aktów stanu cywilnego w trybie szczególnym (tj. transkrypcja, odtworzenie, 
rejestracja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą);
- wydaliśmy 29 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie 
małżeństwa na podstawie art. 4¹ Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
- przygotowaliśmy i opracowaliśmy 92 wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
„Złote Gody”;
- usunęliśmy 851 niezgodności w rejestrze PESEL;
- przyjęliśmy i rozpatrzyliśmy 1322 pism i wniosków;
- zmigrowaliśmy 929 aktów do rejestru stanu cywilnego;
- wydaliśmy 12 decyzji w sprawie zmian imion i nazwisk;
- wydaliśmy i przyjęliśmy 49 zaświadczeń, zezwoleń i oświadczeń;
- wydaliśmy 1974 odpisy aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach 
wielojęzycznych) z rejestru stanu cywilnego;
- sporządziliśmy 390 wzmianek dodatkowych;
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- sporządziliśmy 891 przypisków;
- dokonaliśmy 36 czynności materialno-technicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie 
skutkujących sporządzeniem aktu stanu cywilnego (uzupełnienie, sprostowanie, unieważnienie 
aktów stanu cywilnego).           

9.3. Wsparcie przedsiębiorczości 
Z powodu  licznych  obostrzeń  wynikających  ze  stanu  epidemii  rok  2021 był  kolejnym  bardzo
trudnym  rokiem  dla przedsiębiorców.  Podjęliśmy starania aby w tym szczególnym czasie Miasto
Radlin było przyjazne dla przedsiębiorców, dlatego  zadbaliśmy o to, 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 2021 Urząd Miasta Radlin był otwarty i dostępny dla interesantów.

W  2021  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  roku
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych
przedsiębiorców  na  terenie  Miasta  Radlin  zmieniona  uchwałą  nr  S.0007.069.2020  z  dnia
24.11.2020 roku,
- uchwała nr S.0007.003.2021 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 stycznia 2021 roku  w sprawie
wprowadzenia za część roku 2021 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,
- uchwała nr S.0007.018.2021 Rady Miejskiej w Radlinie  z dnia 23 lutego 2021 roku  w sprawie
zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.
Udzieliliśmy pomocy  przedsiębiorcom  prowadzącym  naukę  zawodu  dla  pracowników
młodocianych  zamieszkujących  na  terenie  Radlina.  W  2021 roku  wsparcie  otrzymało  19
pracodawców.  Na  stronie  internetowej  miasta  zamieściliśmy zakładkę   „dla  przedsiębiorcy”
zawierającą m.in.  informacje dotyczące podatków i zamówień publicznych.

W 2021 roku w ramach otwartego konkursu ofert  dla  organizacji  pozarządowych na realizację
zadań  publicznych,  znalazł  się  także obszar  z  zakresu  działalności  wspomagającej  rozwój
gospodarczy,  w tym rozwój przedsiębiorczości. Zakres udzielonego  przez nas  wsparcia w 2021
roku prezentuje się następująco:

Lp. Podmiot Nazwa zadania Wnioskowana kwota Kwota
proponowana

1 Forum Firm z 
siedzibą w Radlinie

Odpowiedzialny rozwój - 
odpowiedzialny biznes

4 950  zł 4 950 zł

Łącznie: 4 950 zł 4 950  zł

Na koniec kilka danych liczbowych związanych z przedsiębiorczością w Radlinie w 2021 roku:

Liczba nowo powstałych firm na terenie Radlina w 2021 r. - 60
Liczba wpisów wykreślonych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) w 2021 r. - 45
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Liczba złożonych i prawidłowo przetworzonych wniosków CEIDG-1 w systemie
CEIDG  przez pracowników Urzędu Miasta Radlin w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021– 333

10. Polityka informacyjna 
W roku 2021 r. kontynuowaliśmy obrane wcześniej formy promocji i komunikacji społecznej 
z mieszkańcami. 

Zadania  z  zakresu  polityki  informacyjnej  realizowaliśmy w  oparciu  o  współpracę  z  mediami
lokalnymi oraz własne publikacje.  W ramach współpracy z  lokalnymi redakcjami  podpisaliśmy
umowę  z Telewizją TVT, na podstawie której  zrealizowaliśmy 12 kilkuminutowych programów
„Echa Regionu – Radlin”, z najważniejszymi wydarzeniami z miasta. Oprócz tego realizowaliśmy
własne materiały video, publikowane na miejskiej stronie oraz w mediach społecznościowych. 

Po  przerwie  spowodowanej  pandemią,  powróciliśmy  do  formuły  spotkań  Burmistrza  z
mieszkańcami miasta.
 
W  zakresie  własnych  publikacji,  kontynuowaliśmy 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,
realizowaliśmy również  obowiązek  szkolenia  w  zakresie  powszechnej  samoobrony  ludności
(obrony  cywilnej)  dzięki  rubryce  „Bezpieczny  Radlin”.  Pismo  drukowane  jest  na  papierze
pochodzącym z  recyklingu,  co  jest  także  –  jak  każda  kwestia  związana  z  ekologią  –  ważnym
filarem budowania tożsamości i marki naszego miasta. 

Aktywnie  funkcjonuje  również  strona  internetowa  miasta  pod  adresem  www.miasto.radlin.pl,
pełniąca jednocześnie funkcję Biuletynu Informacji Publicznej. Strona na charakter responsywny,
współgra z większością dostępnych i popularnych przeglądarek internetowych oraz posiada opcję
dostosowaną dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.
W 2020 roku dokonano na niej kilku unowocześnień,  głównie w oparciu o bardziej  przejrzyste
kategoryzowanie  informacji  (kategorie:  inwestycje,  ekologia,  rolnictwo…)   
Cały  czas  funkcjonowała  specjalna  zakładka  poświęcona  zagrożeniu  pandemicznemu
(www.miasto.radlin.pl/koronawirus),  gdzie  publikowaliśmy zalecenia  sanitarne,  filmy
instruktażowe,  czy  informacje  o  akcji  szczepień  przeciwko  koronawirusowi.   
W poprzednim raporcie opisywaliśmy rozwiązanie dotyczące osobnej zakładki dotyczącej budowy
wiaduktu.  Kontynuowaliśmy  te  rozwiązania,  tworząc  specjalną  zakładkę  poświęconą  koncepcji
Parku Jordanowskiego w Radlinie.

Miasto Radlin aktywnie uczestniczy również w tworzeniu treści w obszarze mediów 
społecznościowych. Swoje strony miasto posiada na następujących portalach:
- Facebook.com
- Instagram.com
- Twitter.com
- YouTube.com 

Liczba użytkowników obserwujących poszczególne profile miasta Radlin w serwisach 
społecznościowych, z podziałem na lata:
Nazwa serwisu 2020 2021 2022
Facebook.com 5454 6151 6655  
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Instagram.com 1417 1590 1652
Twitter.com 483 509 529
YouTube.com 230 268 301
 
W roku 2021 zafunkcjonowaliśmy także – jako strona miasta Radlin – na serwisie Linkedin.com,
portalu społecznościowym specjalizującym się w tematyce biznesowej. Coraz więcej samorządów
decyduje się włączać profile w tym serwisie do swojej komunikacji internetowej, publikując treści
dotyczące ofert inwestycyjnych, inwestycji w infrastrukturę mogącą być w obszarze zainteresowań
przyszłych biznesowych kontrahentów, czy publikując informacje o rekrutacjach pracowniczych.
W podobny sposób staramy się kształtować politykę informacyjną w tym serwisie.  

Profil miasta Radlin w serwisie Linkedin.com 

Dobrym rozwiązaniem zainicjowanym przez nas w 2021 roku było stworzenie grupy tematycznej w
ramach serwisu Facebook, dedykowanej bezpośrednio radlińskim organizacjom pozarządowym. 
Grupa „Radlińskie NGOsy” skupia działaczy radlińskich stowarzyszeń, fundacji, klubów 
sportowych, pracowników administracji samorządowej i jednostek miejskich, którzy bezpośrednio 
współpracują z sektorem NGO. Grupa okazała się doskonałą platformą do informowania o 
możliwościach pozyskania środków zewnętrznych przez radlińskie organizacje, zaś dla samych 
„pozarządówek” jest to miejsce do szerszego zaprezentowania swojej oferty i integracji z innymi 
organizacjami. Podobne rozwiązanie zaproponowaliśmy w 2020 roku dla wolontariuszy („Bank 
Wzajemnej Pomocy Miasta Radlin”). Już wcześniej zafunkcjonowała także podobna grupa 
koordynowana przez pracowników edukacji („Radlińska Edukacja XXI”). 

Patrząc na rozwój społeczności internetowych w naszych kanałach w mediach społecznościowych, 
widać podtrzymanie tendencji obecnej w poprzednich raportach – najpopularniejszym kanałem 
informacji  pozostaje Facebook oraz Instagram. Popularnością cieszy się także kanał na YouTube 
(głównie przez wzgląd na możliwość oglądania transmisji sesji Rady Miejskiej). Zdecydowanie 
najmniejszy rozwój sieci obserwujemy w serwisie Twitter, jednak i tam mamy do czynienia z 
regularnym (choć istotnie powolnym) rozwojem sieci społecznościowej. Widzimy także 
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skuteczność w docieraniu z informacjami do wyprofilowanych grup odbiorców, np. w ramach grup 
tematycznych w serwisie Facebook.com.   

Należy przy tym podkreślić jednoznacznie, iż nie prezentujemy w mediach społecznościowych 
treści sponsorowanych i nie wykupujemy reklam w tychże serwisach. Uzyskany zasięg jest 
efektem prezentowanych przez nas unikalnych treści, nie zaś działalności reklamowej. 

11. Realizacja strategii miasta
Rok 2021 upłynął w Radlinie m.in. pod znakiem prac nad nową „Strategią Zrównoważonego 
Rozwoju Miasta Radlin do 2030 roku”. Strategia jest oficjalnym dokumentem samorządu miasta. 
Musi spełniać odpowiednie rygory m.in. bazować na wiarygodnych danych, pokazywać relacje 
miasta w większej przestrzeni, definiować czytelne cele oraz być zgodną z celami rozwoju regionu i
kraju. Każda strategia lokalna w Polsce podlega obowiązkowym konsultacjom społecznym i ocenie 
oddziaływania na środowisko.

Zadania koordynacji prac warsztatowych nad nowym dokumentem, moderacji konsultacji 
społecznych i przygotowania ostatecznej treści dokumentu, podjął się Pan dr Krzysztof Wrana, 
doktor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w rozwoju lokalnym i regionalnym, zarządzaniu 
strategicznym, rozwoju nowej gospodarki oraz rewitalizacji. Dr Wrana jest także zastępca dyrektora
Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, oraz Sekretarzem Komisji
nad Przyszłością Śląska, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii 
Nauk (okręg Katowice). Jako autor, współautor oraz konsultant współtworzył wiele dokumentów 
strategicznych dla regionów oraz miast. Na swoim koncie na liczne publikacje naukowe, oraz 
uczestnictwa w wielu projektach badawczych z zakresu planowania rozwoju. Jest ekspertem w 
Instytucie Ochrony Środowiska Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie. 

 Prace nad nową treścią „Strategii” rozpoczęły się jeszcze w listopadzie 2020 poprzez cykliczne 
spotkania warsztatowe, organizowane – z powodu zagrożenia pandemicznego - w formie online, z 
przedstawicielami PGG S.A. (KWK ROW, Ruch Marcel), Koksowni „Radlin”, Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Radlinie stowarzyszenia Forum Firm z siedzibą w Radlinie, oraz liderami lokalnymi. 
W każdym ze spotkań online brało udział ok. 15 osób. W tym samym czasie zorganizowaliśmy 
akcję ankietyzacji mieszkańców. Wpłynęło do nas 149 ankiet od mieszkańców, 52 od radlińskiej 
młodzieży (ankietyzowanej jako osobna kategoria respondentów), 24 od przedstawicieli NGO oraz 
61 od pracowników jednostek miejskich.  W grudniu 2020 Rada Miejska w Radlinie podjęła 
uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad „Strategią 
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin do roku 2030”.

Następny etap, już w 2021 roku, polegał na przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. Konsultowaliśmy zapisy przyszłej Strategii Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Katowicach oraz Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach.  Kolejny 
etap konsultacji zorganizowaliśmy na przełomie maja i czerwca, poprzez przeprowadzenie 
ponownych konsultacji z mieszkańcami oraz radnymi miejskimi i pracownikami jednostek 
miejskich.  W tym samym czasie konsultowaliśmy treść Strategii z sąsiednimi samorządami, z 
Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Zarządem Województwa Śląskiego 
(uwzględniliśmy wóczas rekomendacje jakie przesłał Zarząd Województwa dotyczące tzw. 
Obszarów Strategicznej Interwencji).

Stworzony przez nas w 2021 roku dokument „Strategia Rozwoju Miasta Radlina do roku 2030” 
odpowiada wymogom jakie są stawiane przed współczesnymi dokumentami planistycznymi, 
służącymi  rozwojowi miasta. Zawiera określone w ustawie o samorządzie gminnym elementy, a 
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proces jego sporządzania odpowiadał regulacjom formalnym jakie określone są w  ustawie o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

W procesie tworzenia dokumentu zastosowaliśmy szeroki wachlarz narzędzi analitycznych,
począwszy od analizy ilościowej  (opartej  na danych statystycznych pochodzących ze  statystyki
publicznej), porównań  z  innymi  jednostkami  najbliższym  otoczeniu  miasta,  jak  również
uzupełniliśmy ten obraz  o  badania  ankietowe  przeprowadzone  w  grupie  mieszkańców  (w tym
młodzieży),  przedsiębiorców  czy  organizacje  pozarządowe.  Przeprowadziliśmy warsztaty
strategicznych,  które  stanowiły  możliwość  swobodnego  formułowania  wniosków  i  opinii
poszczególnych  użytkowników miasta.  Ściśle  współpracowaliśmy przy  tworzeniu  dokumentu  z
mieszkańcami, wpisując się w ten sposób w tradycje tworzenia takich dokumentów w Radlinie –
tradycję partycypacji i szerokich konsultacji społecznych - każdy zainteresowany miał zapewnioną
możliwość zapoznania się z projektem przygotowany strategii oraz zgłoszenia do niej uwag.

Uzyskany dokument jest więc spójny i oparty  na analizie wewnętrznej oraz 
uwarunkowaniach zewnętrznych. Prace nad strategią pozwoliły uzgodnić kluczowe kierunki 
rozwoju. Nowa strategia posłuży również zdobywaniu środków unijnych i rządowych na inwestycje
oraz projekty społeczne. Z treścią dokumentu każdy mieszkaniec może zapoznać się odwiedzając 
miejską stronę internetową i klikając w zakładkę „Dokumenty Strategiczne”: 
https://miasto.radlin.pl/dokumenty-strategiczne/ 

12. Sytuacja finansowa miasta

12.1. Realizacja dochodów
Wykonanie  planowanych  dochodów  budżetu  Miasta  Radlin  w  2021  roku  wyniosło  
102 019 770,01 zł  co stanowi  98,84 %  planu rocznego w kwocie  103 212 513,01 zł.  Realizacja
dochodów w roku 2021 w porównaniu z latami poprzednimi ma tendencję wzrostową. 
Tendencję w kształtowaniu się dochodów budżetowych w latach 2018-2021 prezentuje poniższy
wykres. 

Tabela: Dochody ogółem  
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Strukturę  zrealizowanych dochodów,  czyli  ich  procentowy udział  w kwocie  dochodów ogółem
prezentuje poniższy diagram.

Diagram: Struktura zrealizowanych dochodów

Największy  udział  w wykonaniu  dochodów budżetowych  w roku  2021  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. 

Diagram: Udziały w dochodach budżetu państwa oraz podatek od nieruchomości
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12.2. Wykonanie wydatków. 
Wykonanie  planowanych  wydatków  budżetu  Miasta  Radlin  w  2021  r.  Wyniosło    
104 95751,02 zł co stanowi 96,63% planu rocznego w kwocie 108 621 407,28 zł. Z tego wydatki
bieżące wyniosły 92 788 339,52 zł natomiast wydatki majątkowe 12 169 411,50 zł . Największy
udział po stronie wydatkowej budżetu mają oświata i wychowanie oraz opieka społeczna. Strukturę
wydatków wg. źródeł prezentuje poniższy diagram:

Wydatki  w  porównaniu  z  latami  poprzednimi  mają  tendencję  wzrostową  co  pokazuje
poniższy diagram:
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Diagram: Wydatki budżetu miasta

12.3. Wynik finansowy
W 2021 r.  zrealizowaliśmy dochody budżetowe na poziomie 102 019 770,01 zł, natomiast wydatki 
wyniosły 104 957 751,02 zł. Realizacja budżetu zamknęła się deficytem w kwocie – 2 937 981,01 
zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 5 439 002,97 zł wobec planu w wysokości 3 591 535,22 zł. 

Wyemitowaliśmy obligacje na kwotę  2 900 000,00 zł. Spłaciliśmy także raty pożyczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW), 
na kwotę 64 000,00 zł. Wykup obligacji wyniósł  2 600 000,00 zł.

Łączne zadłużenie na koniec 2021 r. z tytułu pożyczki i emisji obligacji wyniosło  47 676 118,60 zł.
Składa się na nie kwota z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach, w wysokości
126 118,60 zł oraz zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę  47 550 000,00 zł. 
Odnotowano  zobowiązania  wymagalne  w  kwocie  780,00  zł  (należyte  wykonanie  umowy,
zlikwidowana  firma).  Wartość  nominalna  niewymagalnych  zobowiązań  z  tytułu  udzielonych
poręczeń na koniec 2021 r.  Wyniosła 1 087 415,58 zł.  i  dotyczy poręczeń dla  Przedsiębiorstwa
Wodociągów  i  Kanalizacji  (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. 
Według  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej, całkowite  aktualne  i  planowane  zadłużenie  gminy
zostanie spłacone do końca 2034 r., natomiast udzielone poręczenie wygaśnie  w 2023 r.
Poziom zadłużenia na koniec poszczególnych lat z uwzględnieniem roku 2021 i uchwalonego długu
na rok 2022 prezentuje się następująco. 
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Diagram: Kwota zadłużenia

W latach 2018 – 2021 wydatki majątkowe (inwestycyjne) miasta wyniosły 42,9 mln zł. 
Sfinansowano je wg. następujących źródeł:
- Wpływ dotacji inwestycyjnych z Unii Europejskiej i budżetu państwa 14,4 mln zł
- Zmianą poziomu zadłużenia 12,1 mln zł
- Dochody własne 16,4 mln zł. 
Szczegółowe informacje za wykonania budżetu za rok 2021 zawarto w sprawozdaniu opisowym z 
wykonania budżetu przyjętym Zarządzeniem Nr S.0050.0079.2022 Burmistrza Radlina z dnia 31 
marca 2022 r.

12.4. Środki zewnętrzne 

Informacja o dofinansowaniach ze źródeł zewnętrznych w 2021 roku oraz realizowanych w 
tym roku projektach współfinansowanych ze środków pozabudżetowych: 

Tytuł Dofinansowanie Wartość całkowita Rok realizacji

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

 393 053,00 zł 413 474,00 zł 2018-2021

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

 222 097,52 zł 238 814,54 zł 2020-2021
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młodzieży - etap II

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

 1 885 320,13 zł 2 027 201,28 zł 2018-2021

Termomodernizacja 
budynku Sportowej 
Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Komisji 
Edukacji Narodowej w
Radlinie

1 093 962,69 zł 1 295 227,34 zł 2021

Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego
przy ul. Mikołajczyka 
7 w Radlinie

292 710,23 zł 382 718,49 zł 2021

Do trzech razy sztuka -
akademia sukcesu w 
Radlinie.

 659 121,43 zł 732 357,15 zł 2020-2022

Gospodarowanie 
wodami opadowymi 
oraz adaptacja do 
zmian klimatu w 
mieście Radlin

 1 923 613,00 zł  2 263 074,00 zł 2021

Suma projektów 
dofinansowanych

6 469 878,00 zł 7 352 866,80 zł

14. Informacja o zrealizowaniu uchwał  

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Miejską w Radlinie w 2021 roku, wraz z informacją o stanie 
realizacji, opublikowaliśmy na stronie https://www.eurzad.radlin.pl (zakładka „Rejestry Publiczne” 
→   Rejestr - Uchwały Rady Miejskiej  ) [LINK]      
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https://www.eurzad.radlin.pl/#!/rejestry/S.0007/10/1/data_wyd_asc/%2524DATAWYDOD%3D2021-01-01%26%26%2524DATAWYDDO%3D2021-12-31
https://www.eurzad.radlin.pl/#!/rejestry/S.0007/10/1/data_wyd_asc/%2524DATAWYDOD%3D2021-01-01%26%26%2524DATAWYDDO%3D2021-12-31
https://www.eurzad.radlin.pl/#!/rejestry/S.0007/10/1/data_wyd_asc/%2524DATAWYDOD%3D2021-01-01%26%26%2524DATAWYDDO%3D2021-12-31
https://www.eurzad.radlin.pl/#!/rejestry/S.0007/10/1/data_wyd_asc/%2524DATAWYDOD%3D2021-01-01%26%26%2524DATAWYDDO%3D2021-12-31
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