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mieście; 
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przebiegającym przez Sosnowiec – Alei Zagłębia 
Dąbrowskiego; 
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 Przedsięwzięcie 7 Połączenie ul. Mireckiego z ul. Baczyńskiego 
 i DK-86; 

 

 Przedsięwzięcie 8 Przebudowa ulicy Kombajnistów wraz 
z uzbrojeniem – I etap; 

 

 Przedsięwzięcie 9 Rewitalizacja terenów po byłej KWK „Sosnowiec” – 
etap I; Przebudowa ulicy Kombajnistów – II etap; 

 

 Przedsięwzięcie 10 Rewitalizacja terenów po byłej KWK „Sosnowiec” – 
etap II; Przebudowa ulicy Narutowicza i Witosa 
wraz z remontem obiektów mostowych; 

 

 Przedsięwzięcie 11 Przebudowa ulicy Partyzantów i Franciszkańskiej;  
 Przedsięwzięcie 12 Budowa dróg w rejonie ulic: Katowicka -

Wesołowskiego-etap II: Budowa ul. Zielonogórskiej 
 

 Przedsięwzięcie 13 Połączenie ulicy Lenartowicza i Szenwalda z DK-1;  
 Przedsięwzięcie 14 Budowa ulicy Klimontowskiej w kierunku Osiedla 

Kukułek; 
 

 Przedsięwzięcie 15 Budowa dróg na Osiedlu Środula wraz 
z kanalizacją – etap II; 

 

 Przedsięwzięcie 16 Budowa węzła ulic 11 Listopada, Hubala 
Dobrzańskiego i Nowo Klimontowskiej oraz 
modernizacja ulicy Hubala-Dobrzańskiego; 

 

 Przedsięwzięcie 17 Przebudowa ulicy Andersa;  
 Przedsięwzięcie 18 Przebudowa ulicy Lenartowicza i Dworskiej do 

węzła „Zuzanna”; 
 

 Przedsięwzięcie 19 Budowa ulicy Nowo Klimontowskiej;  
 Przedsięwzięcie 20 Przebudowa ulic Mikołajczyka i Powstańców;  
 Przedsięwzięcie 21 Przebudowa układu drogowego ulicy Kresowej;  
 Przedsięwzięcie 22 Budowa oświetlenia terenu pomiędzy ul. 1 Maja – 

Ostrogórską – Parkiem Harcerskim – Rzeką 
Czarna Przemsza; 

 

 Przedsięwzięcie 23 Budowa oświetlenia na Osiedlu „Juliusz”;  
 Przedsięwzięcie 24 Budowa oświetlenia przy ul. Okrzei – Północnej – 

Grottgera; 
 

 Przedsięwzięcie 25 Budowa oświetlenia na osiedlu przy ul. Szpaków;  
 Przedsięwzięcie 26 Budowa oświetlenia przy ul. Zaruskiego;  
 Przedsięwzięcie 27 Budowa oświetlenia przy ul. Lenartowicza;  
 Przedsięwzięcie 28 Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej;  
 Przedsięwzięcie 29 Budowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej;  
 Przedsięwzięcie 30 Budowa oświetlenia przy ul. Kraszewskiego;  
 Przedsięwzięcie 31 Budowa oświetlenia przy ul. Stalowej;  
 Przedsięwzięcie 32 Przedłużenie linii tramwajowej nr 15 do Osiedla 

„Zagórze” w Sosnowcu; 
 

 Przedsięwzięcie 33 Kontynuowanie projektu wymiany i modernizacji 
taboru Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w 
Sosnowcu oraz modernizacji miejskiej 
infrastruktury drogowej służącej pasażerom.  

 

    
 PRIORYTET 8 Infrastruktura edukacyjna; 57 
 Przedsięwzięcie 1 Budowa centrum Dydaktyczno-Naukowego 

Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu; 
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 Przedsięwzięcie 2 Adaptacja budynku szkolnego przy ulicy 
Będzińskiej na potrzeby Uniwersytetu Śląskiego; 

 

 Przedsięwzięcie 3 Adaptacja i zagospodarowanie dotychczasowych 
budynków uniwersyteckich przekazanych miastu. 

 

 Przedsięwzięcie 4 Przebudowa ogrodów przedszkolnych 
(doposażenie w sprzęt do zabaw i ćwiczeń 
w urządzenia z certyfikatem bezpieczeństwa); 

 

 Przedsięwzięcie 5 Organizacja Miejskiego Ośrodka Pracy 
Pozaszkolnej dla Dzieci i Młodzieży; 

 

 Przedsięwzięcie 6 Przekształcenie Ośrodka Szkolno-
Rehabilitacyjnego w  Centrum Rehabilitacji; 

 

 Przedsięwzięcie 7 Organizacja doradztwa zawodowego dla 
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; 

 

 Przedsięwzięcie 8 Budowa sali koncertowej przy Zespole Szkół 
Muzycznych przy ulicy Wawel 2; 

 

 Przedsięwzięcie 9 Przebudowa i modernizacja boisk przyszkolnych;  
 Przedsięwzięcie 10 Organizacja sieci ośrodków kształcenia 

praktycznego; 
 

 Przedsięwzięcie 11 System zabezpieczeń i ochrony placówek 
oświatowych zapewniający bezpieczeństwo 
uczniom; 

 

 Przedsięwzięcie 12 Przystosowanie istniejącego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego do potrzeb i wymogów lokalnego 
rynku pracy;; 

 

 Przedsięwzięcie 13 Szkolenie drogą do sukcesu;  
 Przedsięwzięcie 14 Realizacja Programu Operacyjnego KAPITAŁ 

LUDZKI 
 

    
 PRIORYTET 9 Zdrowie i rekreacja 61 
 Przedsięwzięcie 1 Modernizacja bloku operacyjnego z doposażeniem 

w sprzęt oraz aparaturę medyczną szpitali 
miejskich w Sosnowcu; 

 

 Przedsięwzięcie 2 Modernizacja i doposażenie diagnostyki RTG 
w szpitalach miejskich w Sosnowcu; 

 

 Przedsięwzięcie 3 Modernizacja pracowni diagnostyki laboratoryjnej 
w szpitalach miejskich w Sosnowcu; 

 

 Przedsięwzięcie 4 Termomodernizacja obiektów szpitali miejskich 
w Sosnowcu; 

 

 Przedsięwzięcie 5 Modernizacja i rozbudowa systemu 
przeciwpożarowego w szpitalach miejskich 
w Sosnowcu; 

 

 Przedsięwzięcie 6 Przystosowanie obiektów szpitali miejskich 
w Sosnowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych; 

 

 Przedsięwzięcie 7 Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny 
oraz inne niezbędne wyposażenie szpitali 
miejskich w Sosnowcu; 

 

 Przedsięwzięcie 8 Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny 
oraz inne niezbędne wyposażenie Zakładu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu; 
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 Przedsięwzięcie 9 Termomodernizacja obiektów przychodni 
funkcjonujących w strukturach Zakładu Lecznictwa 
Ambulatoryjnego; 

 

 Przedsięwzięcie 10 Przystosowanie obiektów Zakładu Lecznictwa 
Ambulatoryjnego dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 

 

 Przedsięwzięcie 11 Modernizacja i rozbudowa systemu 
przeciwpożarowego w Zakładzie Lecznictwa 
Ambulatoryjnego; 

 

 Przedsięwzięcie 12 Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny 
oraz inne niezbędne wyposażenie SP ZOZ 
Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej „Milowice” 
w Sosnowcu; 

 

 Przedsięwzięcie 13 Termomodernizacja budynku Przychodni 
Rejonowo-Specjalistycznej „Milowice” 
w Sosnowcu; 

 

 Przedsięwzięcie 14 Przystosowanie Przychodni Rejonowo-
Specjalistycznej „Milowice” dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 

 

 Przedsięwzięcie 15 Modernizacja i rozbudowa systemu 
przeciwpożarowego w SPZOZ „Milowice”; 

 

 Przedsięwzięcie 16 Informatyzacja zakładów lecznictwa otwartego;  
 Przedsięwzięcie 17 Modernizacja placówki SP ZOZ „Milowice” w celu 

dostosowania do obowiązujących przepisów; 
 

 Przedsięwzięcie 18 Poprawa skuteczności ratownictwa medycznego;  
 Przedsięwzięcie 19 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta;  
 Przedsięwzięcie 20 Budowa zaplecza socjalno-administracyjnego dla 

potrzeb Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 
wraz z renowacja boiska i kortów tenisowych; 

 

 Przedsięwzięcie 21 Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta;  
 Przedsięwzięcie 22 Przebudowa kąpieliska „Niwka”;  
 Przedsięwzięcie 23 Remont kapitalny niecek basenowych kąpieliska 

„Sielec” wraz z budową parkingu; 
 

 Przedsięwzięcie 24 Remont kapitalny lodowiska głównego 
i treningowego Stadionu Zimowego; 

 

 Przedsięwzięcie 25 Budowa nowego stadionu piłkarskiego w mieście;  
 Przedsięwzięcie 26 Budowa zaplecza treningowego na Stadionie przy 

ulicy Kresowej; 
 

 Przedsięwzięcie 27 Remont kapitalny pływalni przy ulicy Żeromskiego;  
 Przedsięwzięcie 28 Budowa  nowego basenu krytego;  
 Przedsięwzięcie 29 Remont Stadionu przy ul. Kresowej (w tym m.in.: 

zadaszenie części miejsc siedzących; budowa 
oświetlenia; remont kapitalny płyty głównej); 

 

 Przedsięwzięcie 30 Rozbudowa Całorocznego Centrum Sportowo-
Rekreacyjnego – budowa kortów tenisowych 
i basenu odkrytego: 

  

 Przedsięwzięcie 31 Remont Hali „Milowice”;;  
 Przedsięwzięcie 32 Kontynuacja remontu Hali „Niwka”;  
 Przedsięwzięcie 33 Budowa Sali treningowej dla szermierzy przy Hali 

przy ul. Żeromskiego; 
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 Przedsięwzięcie 34 Modernizacja stadionu w dzielnicy Klimontów;  
 Przedsięwzięcie 35 Remont pływalni w dzielnicy Klimontów;  
 Przedsięwzięcie 36 Remont kapitalny obiektu ZEW na Ostrowach 

Górniczych; 
 

 Przedsięwzięcie 37 Budowa skateparku w Kazimierzu Górniczym;  
 Przedsięwzięcie 38 Budowa toru rowerowego w Ostrowach 

Górniczych; 
 

 Przedsięwzięcie 39 Remont obiektu przy ulicy Starzyńskiego 50 na 
potrzeby prowadzenia działalności sportowo-
rekreacyjnej; 

 

 
 

Przedsięwzięcie 40 Budowa nowej hali sportowej w Sosnowcu; 
 

 

 PRIORYTET 10 Pomoc społeczna 70 
 Przedsięwzięcie 1 Realizacja „Programu Centrum Aktywności 

Lokalnej”; 
 

 Przedsięwzięcie 2 Realizacja „Programu pomocy osobom 
bezrobotnym oraz zagrożonym wykluczeniem 
społecznym”; 

 

 Przedsięwzięcie 3 Realizacja „Skoordynowanego programu działań 
na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych”; 

 

 Przedsięwzięcie 4 Realizacja „Miejskiego programu pomocy dziecku 
i rodzinie”; 

 

 Przedsięwzięcie 5 Realizacja „Programu profilaktyki uzależnień 
i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu 
i narkotyków”; 

 

 Przedsięwzięcie 6 Realizacja „Programu pomocy osobom 
bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością”; 

 

 Przedsięwzięcie 7 Realizacja „Programu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie”; 

 

 Przedsięwzięcie 8 Poprawa standardów usług w jednostkach 
wchodzących w skład Systemu Pomocy 
Społecznej w Mieście”; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

 
 
 
 
 

W  S  T  Ę  P 
 
 
 
 
 Wypracowany przez samorząd i przyjęty przez Radę Miejską nowy „Program 
Rozwoju Miasta Sosnowca” tym razem obejmujący lata 2007-2013 jest kolejnym 
dokumentem rozwojowym dotyczącym naszego miasta wskazującym do realizacji 
przedsięwzięcia w perspektywie krótkookresowej.  
 Dokument sosnowiecki jest oczywiście zgodny z programami i innymi opracowaniami 
rozwojowymi wyższego rzędu zarówno ogólnokrajowymi jak i wojewódzkimi w celu 
zapewnienia możliwości pozyskiwania środków finansowych między innymi z ogólnych 
funduszy europejskich, funduszy celowych, sektorowych albo budżetowych. 
 Należy zauważyć, że program rozwoju Sosnowca jest tematycznie obszerniejszy m.in. 
od „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”. 
Taka jest potrzeba i takie są uzasadnione priorytety samorządu. Miasto od lat przeznacza duże 
środki finansowe, na przykład, na ochronę zdrowia, opiekę społeczną, rozwój bazy sportowej; 
w ostatnim czasie podjęto także decyzje mające na celu ożywienie i zdynamizowanie rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego w mieście w nowych obszarach i nowych formach prawnych. 
Tak więc skonkretyzowane przedsięwzięcia z wymienionych wyżej obszarów zostały 
zamieszczone w „Programie...” oraz zostały sformułowane warunki do kreowania kolejnych, 
ponieważ wynikają one z aktualnych potrzeb miasta i są naturalną konsekwencją przyjętych   
i realizowanych długofalowych działań samorządu na rzecz mieszkańców. 
 

Ale przede wszystkim w „Programie...” zostały zamieszczone konkretne 
przedsięwzięcia, te których potrzeba realizacji została wypracowana przez zidentyfikowanie 
potrzeb miasta i jego mieszkańców, zgodnych z celami rozwojowymi zapisanymi także         
w dokumentach wyższego rzędu oraz z uzyskanymi albo zaplanowanymi środkami 
finansowymi.  

Zapisane przedsięwzięcia nie stanowią jednak zbioru zamkniętego, ponieważ 
„Program Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 2007-2013” jest dokumentem otwartym. 

 
Ogólne reguły, cele główne i szczegółowe oraz wybrane i wskazane obszary 

zainteresowania zdefiniowane w „Programie...” umożliwiać będą formułowanie w ciągu 
nadchodzących lat następnych przedsięwzięć jeżeli wystąpi potrzeba zrealizowania zadania   
z określonego obszaru. Będzie ono równouprawnione w możliwości pozyskiwania środków 
finansowych, czy to z budżetu miasta, czy to z funduszy europejskich. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 13

 
 
 

SPIS   PRIORYTETÓW 
 
 

Programu Rozwoju Miasta Sosnowca 
 
 

1. Badania i rozwój technologiczny; innowacje i przedsiębiorczość; 
  

2. Społeczeństwo informacyjne; 
  

3. Turystyka; 
  

4. Kultura; 
  

5. Środowisko; 
  

6. Zrównoważony rozwój miasta; 
  

7. Transport; 
  

8. Infrastruktura edukacyjna; 
  

9. Zdrowie i rekreacja; 
  

10. Pomoc społeczna; 
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Cel główny i priorytety działania 
 

Programu Rozwoju Miasta SOSNOWCA  
 

na lata 2007-2013 
 
 
1. CEL GŁÓWNY PROGRAMU ROZWOJU MIASTA SOSNOWCA. 
 

Współbrzmienie treści dokumentów strategicznych i planistycznych wszystkich 
poziomów jest obowiązkowe i racjonalnie uzasadnione. 

W związku z tym przyjęto, iż główny priorytet Programu Rozwoju Miasta 
Sosnowca na lata 2007-2013 jest tożsamy z celem głównym Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a to: 
stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta. 

 
W tym ujęciu rozwój to bardzo szeroko rozumiany proces, zachodzący na 

wielu płaszczyznach: 
− gospodarczej: wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia, rozwój 

technologiczny i innowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja działalności 
gospodarczej; 

− społecznej: poprawa jakości życia mieszkańców, wzbogacenie tożsamości 
kulturowej i procesy integracyjne, rozwój usług i zasobów społecznych, 
wzrost mobilności zawodowej i społecznej; 

− środowiskowej: zmniejszenie obciążeń i polepszenie jakości środowiska 
przyrodniczego, zachowanie bioróżnorodności; 

− infra-technicznej: podnoszenie jakości, rozbudowa i racjonalne 
gospodarowanie zasobami infrastruktury technicznej. 

 
 

2. PRIORYTETY PROGRAMU ROZWOJU MIASTA SOSNOWCA. 
 

1) Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość. 
Unia Europejska poprzez swoich przedstawicieli na Szczycie Rady Europy     

w Lizbonie w 2000 roku oświadczyła, iż pragnie stać się „najbardziej konkurencyjną 
i dynamiczną gospodarką na świecie, zdolną do systematycznego wzrostu 
gospodarczego, zapewniającą większą liczbą lepszych stanowisk pracy                 
w warunkach większej spójności społecznej”. 

Gospodarka może stawać się konkurencyjna przede wszystkim poprzez 
wzmacnianie swojej innowacyjności, to jest przez rozwój produktów, 
przedsiębiorstw i nowych obszarów działalności. Promować należy rozwój 
gospodarki zdywersyfikowanej i zrównoważonej, obok unowocześniania sektorów 
tradycyjnych powstawać będą sektory przyszłościowe wykorzystujące wiedzę          
i informację jako podstawę swojej działalności. 

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta ma być czynnikiem 
sprawczym zwiększania nowoczesności gospodarki w mieście; transferu 
technologii; rozwoju kooperujących przedsiębiorstw. 
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Rozwój sektora MSP ma znaczenie strategiczne w procesie przebudowy 
gospodarki regionu i miasta Sosnowca. Bez powstawania kolejnych firm z tego 
sektora w nowych obszarach działalności gospodarczej nie będzie możliwe 
osiąganie postępu i rozwoju. Konieczne jest nadanie nowego silnego impulsu 
rozwojowego MSP. 

Analogicznie należy postępować w odniesieniu do działalności 
mikroprzedsiebiorstw. 

Innowacyjność jest warunkiem niezbędnym i koniecznym w celu poprawy 
konkurencyjności we współczesnej gospodarce poprzez zwiększenie transferu 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Dlatego, aby 
zapewnić rozwój działalności innowacyjnej, koniecznym jest powstanie                     
i uczestniczenie w spójnym i silnym systemie innowacji; podjęcie inwestycji           
w infrastrukturę badawczo-rozwojową, infrastrukturę transferu technologii                
i innowacji, sieci transferu technologii, sieci poddostawców oraz tworzenie klastrów 
lokalnych i regionalnych. 

 
2) Społeczeństwo informacyjne. 

Powyższy priorytet został sformułowany w wyniku postanowień Szczytu Rady 
Europy w Barcelonie w 2005 roku, gdzie stwierdzono, iż istnieje  „konieczność 
stworzenia w pełni globalnego społeczeństwa informacyjnego opartego na 
powszechnym stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach 
publicznych, MSP i gospodarstwach domowych”. 

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych jest czynnikiem silnie 
stymulującym wzrost gospodarczy przekładając się bezpośrednio na wzrost 
produktu krajowego brutto. 

Poziom dostępności usług publicznych świadczonych w mieście i regionie 
przez sektor publiczny i prywatny odbiega od standardów Unii Europejskiej. 
Niezbędne jest więc podjęcie działań wspierających i stymulujących wdrażanie         
i upowszechnianie usług elektronicznych w administracji publicznej, biznesie, 
ochronie zdrowia i edukacji. 

 
3) Turystyka. 

Nasze miasto, Sosnowiec, położone jest w regionie znajdującym się w środku 
Europy, na przecięciu wielu szlaków komunikacyjnych: drogowych, kolejowych       
i lotniczych. Nie dysponujemy, co prawda, zbyt wieloma miejscami atrakcyjnymi 
pod względem turystycznym, czy to przyrodniczymi, wypoczynkowymi albo też 
architektonicznymi, mimo to powinniśmy jednak dążyć do wypracowania                  
i wypromowania miejskich (regionalnych) produktów turystycznych i włączenia się 
w krajowy i zagraniczny system ich promocji. 

Postęp w tym zakresie pozwoli na wykreowanie nowego wizerunku, 
stymulować może rozwój przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy. 
 
4) Kultura. 

Kultura pełni znaczącą rolę w kształtowaniu współczesnego, nowoczesnego, 
kreatywnego społeczeństwa, przyczyniając się także do wzrostu wartości zasobów 
ludzkich. Uczestnictwo w kulturze kształtuje i rozwija osobowość człowieka, 
wyznacza sfery wartości, daje możliwość realizacji twórczych uzdolnień; rozwija 
wyobraźnię i wrażliwość emocjonalną. 
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Należy zatem wspierać środowiska twórcze i podnosić poziom instytucji 
kultury; promować kulturę jako wizytówkę regionu i miasta oraz uczestnictwo 
mieszkańców w kulturze. 

Sektor kultury wygeneruje miejsca pracy w swoim otoczeniu jak np. wśród 
przewodników, w  pamiątkarstwie czy gastronomii. 

 
5) Środowisko. 

Głównymi wnioskami wynikającymi ze Szczytu Rady Europy w Goeteborgu    
w 2001 roku jest konieczność dążenia do racjonalizacji wykorzystania zasobów 
naturalnych i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz zachowanie 
różnorodności biologicznej i ochrona ekosystemów. 

W dobie obecnej najważniejszym naszym problemem jest spełnienie 
standardów ekologicznych Unii Europejskiej. Osiągnięcie wymaganych poziomów 
to przede wszystkim zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego człowieka 
odpadami; poprawa gospodarki wodno-ściekowej, poprawa efektywności 
wykorzystania energii i surowców naturalnych. 

W wyniku restrukturyzacji i częściowej likwidacji zakładów przemysłu 
ciężkiego stan środowiska naturalnego człowieka w naszym mieście i regionie 
ciągle się poprawia ale nie osiągnął jeszcze stanu i poziomu zadawalającego. 

Najważniejsze obszary zainteresowania to budowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków zarówno komunalnych  jak i przemysłowych w celu 
zmniejszenia ilości ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do środowiska. 
Wprowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi oraz zmniejszenie 
zagrożenia ekologicznego  związanego z deficytem wód powierzchniowych             
i podziemnych oraz ich zanieczyszczeniem. Rozwiązanie kwestii czystości 
powietrza; ograniczenie emisji pyłu zawieszonego i zanieczyszczeń gazowych oraz 
ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych. 

 
6) Zrównoważony rozwój miasta. 

Miasto Sosnowiec położone jest w najbardziej zurbanizowanym regionie 
naszego kraju, gdzie zlokalizowanych jest łącznie 71 miast z czego 19 posiada 
status powiatów grodzkich. Obszar miasta otoczony innymi miastami jest stały i nie 
posiada już możliwości powiększania się.  

Innymi cechami charakterystycznymi Sosnowca są: negatywne skutki 
likwidacji i zmniejszania się tradycyjnych dotychczas zakładów hutniczych, 
przemysłu metalowego i kopalń węgla kamiennego, a co za tym idzie zwiększania 
się liczby mieszkańców, trwale lub okresowo, bezrobotnych. 

Po zlikwidowanych przedsiębiorstwach pozostały wewnątrz miasta 
zdegradowane tereny, które trzeba i należy niezwłocznie zrekultywować                  
i przeznaczyć pod nową działalność. 

Na tym tle społeczno-gospodarczym i w tym położeniu geograficznym 
Sosnowiec musi ciągle wypracowywać i wdrażać nowe przedsięwzięcia 
zapewniające mu zrównoważony rozwój i pełnienie funkcji aglomeracyjnych dla jak 
największej liczby miast sąsiadujących. Przyszłość miasta i jego potencjał zależy 
bowiem od przyjętej i wypracowanej koncepcji procesów rozwojowych dla siebie     
i pełnienia usług oraz innych funkcji ogólnie koniecznych i pożądanych. 

Należy zatem dążyć do rozwijania i wzmacniania innowacyjnego potencjału 
gospodarczego, zaplecza  akademickiego i kulturalnego oraz międzynarodowej 
dostępności komunikacyjnej. 
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7) Transport. 
„Wspólny rynek musi się także opierać na fizycznym rynku wewnętrznym, 

wolnym od ograniczeń interoperacyjnych i logistycznych” – takie ustalenie przyjęto 
na Szczycie Rady Europy w Barcelonie w 2003 roku. 

Wysoka atrakcyjność inwestycyjna województwa, regionu i miasta wymaga 
ciągłej dbałości w kształtowaniu harmonijnego wewnętrznego układu 
transportowego oraz włączenia go w międzynarodowy system transportowy. 

Właściwy i ciągle modernizowany oraz powiększany system transportowy 
zapewnia przedsiębiorcom oraz potencjalnym inwestorom korzyści i ułatwienia      
w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych; pozwala na włączanie się                
w międzynarodowy podział pracy; podwyższa konkurencyjność wyrobów co          
w konsekwencji wzmacnia bazę ekonomiczną regionu i miasta. 

Mieszkańcy natomiast mogą łatwo i szybko przemieszczać się mając dostęp 
do miejsc pracy, nauki, usług oraz wypoczynku. Dobre układy transportowe i ich 
powiązania, w tym także rozwój transportu publicznego zwiększają możliwości 
adaptacyjne mieszkańców do ofert rynku pracy, korzystania z ofert edukacyjnych 
wszystkich szczebli i poziomów, ograniczania migracji. 

Układy transportowe i komunikacyjne choć dobrze rozbudowane są mocno 
obciążone i wyeksploatowane, a ponadto nakładają się na to, w wielu 
przypadkach, nieodpowiadające współczesnym wymaganiom rozwiązania 
konstrukcyjne i organizacyjne. 

Dlatego też w pierwszej kolejności koniecznym jest przeprowadzanie 
modernizacji oraz przebudowy istniejących dróg i szlaków komunikacyjnych            
a w następnym kroku wytyczenie i zbudowanie nowych. 

Należy także kłaść odpowiedni akcent na rozwój i modernizację transportu 
publicznego, w tym tworzenia szybkich połączeń w miastach i regionie. Rozwój 
transportu publicznego oprócz aspektów społecznych i gospodarczych może mieć 
także pozytywny wpływ na ograniczanie zanieczyszczania środowiska naturalnego. 

 
8) Infrastruktura edukacyjna. 

Rozwój zasobów ludzkich jako kluczowy element wzrostu konkurencyjności 
gospodarki Unii Europejskiej a priorytetem podnoszenie jakości i umożliwienie 
kształcenia przez całe życie – takie ustalenia przyjął Szczyt Rady Europy                  
w Barcelonie w 2003 roku. 

Wysokie umiejętności mieszkańców w połączeniu z potrzebami rynku pracy są 
niezbędnym warunkiem skuteczności procesów restrukturyzacji tradycyjnych 
sektorów gospodarki, a z takimi mamy przecież do czynienia w naszym mieście.  

Konieczne jest istnienie i dobre funkcjonowanie kompleksowego systemu 
edukacyjnego umożliwiającego podnoszenie posiadanych kwalifikacji oraz zmianę 
dotychczasowej reorientacji zawodowej. 

Właściwe warunki lokalowe oraz odpowiednie wyposażenie placówek 
dydaktycznych determinują skuteczność oraz jakość kształcenia. Zmiany społeczne   
i postęp technologiczny wymuszają przystosowanie metod nauczania do nowych 
warunków i wyzwań stawianych przez życie. Zmiana roli szkoły wymaga rozbudowy    
i odpowiedniego wyposażenia jej bazy socjalnej oraz technicznej. 

Współczesny rynek pracy wymaga stałego podnoszenia i uzupełniania 
kwalifikacji bowiem niewłaściwe kwalifikacje są jedną z przyczyn utrzymywania się 
bezrobocia. Wzmocnienie systemu przekwalifikowań zawodowych ukierunkowanego 
na potrzeby kształcenia osób dorosłych jest warunkiem koniecznym na drodze do 
osiągnięcia poprawy w tym zakresie. 
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9) Zdrowie i rekreacja. 
Stan zdrowia mieszkańców województwa śląskiego jest znacznie gorszy od 

przeciętnego w kraju a jest to wyznacznikiem jakości życia, wpływa bezpośrednio 
na wartość zasobów ludzkich i wydajność pracy. 

Powszechność dostępu do świadczeń zdrowotnych i jakość opieki są 
niezbędnymi elementami rozwoju społeczno-gospodarczego i decydują w dużej 
mierze o poczuciu bezpieczeństwa społecznego. Efektywna opieka medyczna 
powinna odbywać się przez dobrze rozwinięty i dostępny system lecznictwa 
oparty na podstawowej opiece zdrowotnej albo instytucji lekarza rodzinnego 
zintegrowany z lecznictwem zamkniętym, specjalistycznym, rehabilitacją, opieką 
długoterminową i paliatywną. 

Należy dążyć do poprawy jakości i dostępności infrastruktury lecznictwa 
zamkniętego ponieważ jest ona niewystarczająca w stosunku do występujących 
potrzeb. Konieczna jest odnowa obiektów oraz lepsze wyposażenie ich                
w aparaturę, urządzenia diagnostyczne, urządzenia służące terapii i ochronie 
zdrowia i życia pacjentów. 

Konieczna jest także poprawa systemu lecznictwa ambulatoryjnego poprzez 
tworzenie systemów zarządzania oraz doposażenie placówek w odpowiedni 
sprzęt diagnostyczny. 

Także system ratownictwa medycznego wymaga zmian systemowych              
i zaopatrzenia jednostek ratowniczych w sprzęt o odpowiedniej jakości oraz ilości. 

W systemie lecznictwa bardzo ważne jest prowadzenie badań i działań           
z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Sosnowiec już od wielu lat systematycznie 
realizuje wiele programów profilaktycznych. Również w najbliższym kilkuleciu       
w placówkach służby zdrowia na terenie miasta prowadzonych będzie kilka 
programów profilaktycznych.   

 
10) Pomoc społeczna. 
 

Jest to priorytet wprowadzony do Programu Rozwoju Miasta Sosnowca na lata 
2007-2013 dodatkowo, mimo, iż nie występuje w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Śląskiego. 

Zapisanie tego priorytetu w tym Programie ma podkreślić wagę i znaczenie     
z jaką pomoc społeczna, szeroko rozumiana, realizowana jest w naszym mieście. 

Podkreślić należy, iż pomoc społeczna prowadzona w mieście, to nie tylko 
pomoc materialna, ale także lokalowa, profilaktyczna, psychologiczna oraz 
programy pomocowe. 
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Priorytet 1 
 

Badania i rozwój technologiczny; innowacje i przedsiębiorczość; 
 

Cel główny priorytetu: 
wzrost konkurencyjności gospodarki miasta opartej na wiedzy; 

 
Cele szczegółowe priorytetu: 

• wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w mieście; 
• wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw; 
• wzmocnienie potencjału sektora B+R i struktur sieciowych na rzecz innowacji; 
 
W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie: 
o infrastruktury rozwoju gospodarczego; 

- parki przemysłowe i technologiczne; 
- kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych; 
- centra wsparcia przedsiębiorczości; instytucje otoczenia biznesu; 
- rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu oraz ich oferta 
- rozwój instrumentów zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości; 

o promocji inwestycyjnej; 
- organizacja lub/i udział w targach ofert inwestycyjnych 
- kampanie promujące tereny inwestycyjne w kraju i zagranicą; 

o rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (inwestycje bezpośrednie, doradztwo, 
innowacje); 

- wspieranie inwestycji bezpośrednich; 
- zakup usług doradczych; 
- działalność innowacyjna; 

o transfer technologii i innowacji; 
- wzmacnianie potencjału parków technologicznych i jednostek świadczących usługi 

w zakresie transferu innowacji i technologii; 
- stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy 

instytucjami badawczo-rozwojowymi i przedsiębiorcami 
- rozwój klasterów. 

 
Beneficjenci:  
Gmina Sosnowiec; jej związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne posiadające 
osobowość prawną; instytucje otoczenia biznesu; szkoły wyższe; organizacje pozarządowe; 
partnerzy społeczni i gospodarczy; spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe; 
TBS; MŚP; jednostki naukowe; jednostki sektora finansów publicznych posiadające 
osobowość prawną; 
 
Przedsięwzięcie 1(WIM) 
Tytuł: Gospodarcza Brama Śląska - etap I – Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy 
Gospodarczej – Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych – rejon ulicy Orląt 
Lwowskich i Maczki – Bór; 
 
Cel działania: osiągnięcie ożywienia gospodarczego i społecznego poprzez nadanie terenom 
poprzemysłowym nowej funkcji społeczno – gospodarczej; stworzenie korzystnych 
warunków dla rozwoju firm innowacyjnych; wspieranie procesu transferu technologii; 
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promocja szeroko rozumianej innowacyjności; zacieśnienie powiązań nauki z praktyką 
gospodarczą. 
 

Krótki opis działania: budowa drogi, sieci kanalizacyjnej, wodociągowej; budowa 
infrastruktury bytowej i miejskiej umożliwi lokalizowanie nowych inwestycji oraz 
powstawanie małych i średnich przedsiębiorstw świadczących usługi dla potoków ludzi          
i towarów korzystających z Terminalu w Sławkowie i CTL Maczki-Bór; nastąpi 
zagospodarowanie, modernizacja i lepsze wykorzystanie powstających w tym obszarze 
terenów rekreacyjnych; 
 
Przedsięwzięcie 2 (WIM) 
Tytuł: Gospodarcza Brama Śląska - etap I – Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy 
Gospodarczej Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny, zadanie 3 - Kompleksowe 
przezbrojenie terenów SPN-T; 
 
Cel działania: osiągnięcie ożywienia gospodarczego i społecznego poprzez nadanie terenom 
poprzemysłowym nowej funkcji społeczno – gospodarczej; stworzenie korzystnych 
warunków dla rozwoju firm innowacyjnych; wspieranie procesu transferu technologii; 
promocja szeroko rozumianej innowacyjności; zacieśnienie powiązań nauki z praktyką 
gospodarczą; 
 
Krótki opis działania: budowa drogi, sieci kanalizacyjnej, wodociągowej. 
 

Przedsięwzięcie 3(WIM) 
Tytuł: Gospodarcza Brama Śląska etap I – Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej 
Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny, zadanie 1 – Adaptacje budynków po byłych 
kopalniach w Sosnowcu w celu nadania im nowej funkcji produkcyjno – badawczej; 
 
Cel działania: osiągnięcie ożywienia gospodarczego; nadanie obiektom pokopalnianym 
funkcji gospodarczej; wzrost atrakcyjności gospodarczej miasta; zwiększenie zatrudnienia; 
zacieśnienie powiązań nauki z praktyką gospodarczą; 
 
Krótki opis działania: adaptacja przemysłowego budynku dawnego centrum zarządzania 
KWK „Niwka – Modrzejów” na potrzeby obiektu produkcyjno – laboratoryjnego 
przeznaczonego na cele produkcji farmaceutycznej. 
 

Przedsięwzięcie 4 (WIM) 
Tytuł: Gospodarcza Brama Śląska - etap I – Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy 
Gospodarczej Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny, zadanie 2 – Budowa i adaptacja 
pozostałych obiektów służących Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej; 
 
Cel działania: osiągnięcie ożywienia gospodarczego; nadanie obiektom pokopalnianym 
funkcji gospodarczej; wzrost atrakcyjności gospodarczej miasta; zwiększenie zatrudnienia; 
stworzenie korzystnych warunków rozwoju firm innowacyjnych; zacieśnienie powiązań nauki 
z praktyką gospodarczą. 
 
Krótki opis działania: adaptacja przemysłowego budynku dawnego kompleksu bhp KWK 
„Niwka – Modrzejów” na cele kulturalne, edukacyjne, handlowe. 
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Przedsięwzięcie 5(BZE) 
Tytuł: Budowa, rozbudowa i przebudowa urządzeń sieci energetycznej;  
 
Cel działania: zwiększenie dostępności zasilania energią we wszystkich rejonach miasta          
i zwiększenie jej pewności; 
Krótki opis działania: w latach 2007-2010 Będziński Zakład Elektroenergetyczny zamierza 
zrealizować na terenie miasta Sosnowca 14 zadań inwestycyjnych polegających m.in. na: 
budowie stacji transformatorowych (9), linii kablowych średniego napięcia (9), sieci niskiego 
napięcia (6), remontach sieci rozdzielczych, wymianie kabli awaryjnych, wymianie 
wyeksploatowanych stacji transformatorowych, zbudowaniu zasilania dla grup odbiorców      
i przedsiębiorstw;  
 
Przedsięwzięcie 6 (ARL) 
Tytuł: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w mieście; 
 
Cel działania: zwiększenie wartości bezpośrednich inwestycji w mieście; 
 
Krótki opis działania: w ramach tego działania wspierana będzie aktywność w zakresie 
kompleksowego przygotowania instytucji otoczenia biznesu tj.: - modernizacji infrastruktury 
Agencji do prowadzenia i tworzenia standardów świadczonych usług dla przedsiębiorstw;      
- przygotowanie i wdrożenie nowych pakietów usług dla przedsiębiorców;                        
- dokapitalizowanie Lokalnego Funduszu Pożyczkowego i Funduszu Poręczeń Kredytowych 
działających w ramach Agencji Rozwoju Lokalnego SA; 
 
Przedsięwzięcie 7 (WPG) 
Tytuł: System Informacji Gospodarczej – Regionalny System Innowacji (RIS Silesia); 
 
Cel działania: uzyskanie spójnego systemu informacji gospodarczej o firmach 
funkcjonujących w mieście; 
 
Krótki opis działania: stworzenie bazy informacyjnej obejmującej zarówno dane teleadresowe 
jak również podstawowe informacje o profilu działalności stanowić będzie istotny element 
wspierania rozwoju przedsiębiorczości miasta poprzez wymianę informacji. Dane te będą 
mogły być wykorzystane przez podmioty lokalne, krajowe, zagraniczne, a tym samym 
umożliwi: (1) efektywne kontaktowanie się instytucji otoczenia biznesu z aktywnymi 
podmiotami gospodarczymi; (2) informowanie o istotnych wydarzeniach gospodarczych         
i społecznych; (3) szybka wymianę informacji, zadawania pytań i kojarzenie podmiotów, (4) 
promowanie działalności gospodarczej odpowiedzialnej społecznie; (5) utworzenie bazy 
informacji statystycznej i ofertowej; (6) informowanie o sukcesach i dobrych praktykach 
wypracowanych przez lokalne podmioty gospodarcze; 
 
Przedsięwzięcie 8 (WRZ) 
Tytuł: Promocja gospodarcza Miasta Sosnowca; 
 
Cel działania: dotarcie z informacja o posiadanych przez miasto ofertach inwestycyjnych do 
docelowej grupy odbiorców – potencjalnych inwestorów; 
 
Krótki opis działania: w ramach realizacji tego przedsięwzięcia przewiduje się: (1) 
prezentacje ofert inwestycyjnych w formie elektronicznej (strona internetowa) oraz 
drukowanej (karty ofertowe, ulotki), (2) udział w targach i wystawach; (3) tworzenie bazy 
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danych wolnych terenów inwestycyjnych miasta Sosnowca; (4) kampanie promocyjne          
w kraju i zagranicą;  
 
Przedsięwzięcie 9 (WPG) 
Tytuł: Targi Gospodarcze; 
 
Cel działania: zwiększenie międzynarodowej wymiany gospodarczej przedsiębiorstw miast 
partnerskich Sosnowca; 
 
Krótki opis działania: w porozumieniu z odpowiednimi jednostkami miast partnerskich (tj. 
Komarom, Les Mureaux, Roubaix, Suceava) oraz miast zaprzyjaźnionych z Maroka, Ukrainy, 
i Włoch Sosnowiec zorganizuje pierwsze międzynarodowe targi gospodarcze firm miast 
partnerskich. Koncepcja targów opiera się na założeniu, iż efektywność tego typu spotkań 
znacząco wzrasta w chwili gdy podmioty gospodarcze posiadają przed spotkaniem 
biznesowym określony obszar zainteresowania, wzajemną wiedzę o profilu działalności itp. 
Powyższe założenie zostanie zrealizowane poprzez uprzednie w stosunku do targów 
umożliwienie zapoznania się z ofertami przedsiębiorstw poszczególnych miast (w Sosnowcu 
do tego celu zostanie wykorzystany System Informacji Gospodarczej). Tym samym jeszcze 
przed organizacją spotkania możliwe będzie ustalenie przez przedsiębiorców wzajemnych 
obszarów zainteresowania. 
 
Przedsięwzięcie 10 (PUP) 
Tytuł: Postaw na własna firmę; 
 
Cel działania: wspieranie rozwoju lokalnego sektora Mikroprzedsiębiorstw oraz Małych         
i Średnich Przedsiębiorstw poprzez: zwiększenie możliwości wykorzystania subsydiowanych 
form zatrudnienia; rozbudowę i unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia 
działalności gospodarczej; wzmocnienie możliwości uruchomienia własnych firm przez 
osoby bezrobotne oraz wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i narzędzia; 
 
Krótki opis działania: wspieranie firm tworzących miejsca pracy dla osób bezrobotnych; 
refundacja kosztów prac interwencyjnych poniesionych na wynagrodzenia oraz na składki na 
ubezpieczenia społeczne; zwrot kosztów poniesionych na doposażenie stanowisk pracy dla 
osób bezrobotnych; wsparcie dla osób bezrobotnych podejmujących utworzenie własnych 
firm; pomoc doradcza; szkolenia; jednorazowa pomoc finansowa na uruchomienie firmy; 
 
Przedsięwzięcie 11 (ARL) 
Tytuł: Wzrost konkurencyjności  i rozwój mikroprzedsiębiorstw; 
 
Cel działania: wspieranie rozwoju lokalnego sektora mikroprzedsiębiorstw poprzez: 
zwiększenie zdolności inwestycyjnych i wzrost poziomu innowacji; 
 
Krótki opis działania: wspieranie aktywności z zakresu rozbudowy i modernizacji 
mikroprzedsiebiorstw; 
 
Przedsięwzięcie 12 (ARL) 
Tytuł: Wzrost konkurencyjności  oraz rozwój  małych i średnich przedsiębiorstw; 
 
Cel działania: wspieranie rozwoju lokalnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
poprzez: zwiększenie zdolności inwestycyjnych i wzrost poziomu innowacji; 
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Krótki opis działania: wspieranie aktywności z zakresu rozbudowy i modernizacji małych        
i średnich przedsiębiorstw; 
 
Przedsięwzięcie 13 (ARL) 
Tytuł: Wprowadzanie innowacji do mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw; 
 
Cel działania: wspieranie wzrostu poziomu innowacji w sektorze mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw; 
 
Krótki opis działania: wspieranie procesu tzw. „ssania innowacji poprzez gospodarkę”; 
przedsiębiorcy z tych sektorów gospodarki podejmujący nowe inwestycje będą mogli ubiegać 
się o wsparcie na zakup wyników prac badawczych, inwestycje oraz usługi doradcze             
w zakresie projektów innowacyjnych;  
 
Przedsięwzięcie 14 (WPG) 
Tytuł: Promocja i wspieranie inwestycji oraz doradztwa w zakresie innowacyjności                    
w mikroprzedsiębiorstwach oraz sektorze MŚP; 
 
Cel działania: Wzrost poziomu innowacyjności mikroprzedsiębiorstw i MŚP w Sosnowcu; 
 
Krótki opis działania: zbudowanie trwałych podwalin pod rozwój firm innowacyjnych           
w Sosnowcu i Zagłębiu; poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, ich 
produktywności oraz polepszenie ich wizerunku i zwiększanie zatrudnienia, promocja działań 
innowacyjnych, a w tym: (1) przygotowanie i kolportaż materiałów dotyczących konkretnych 
rozwiązań, wzbogaconego o przykłady konkretnych działań zakończonych sukcesem;           
(2) uruchomienie portalu internetowego poświeconego innowacyjności zintegrowanego               
z Systemem Informacji Gospodarczej; (3) powołanie zespołu przy Radzie Gospodarczej 
składającego się z przedstawicieli uczelni, biznesmenów, pracowników Urzędu Miejskiego 
wspierającego rozwój innowacyjności wśród firm sosnowieckich i zagłębiowskich;              
(4) prowadzenie specjalistycznego doradztwa we współpracy z Agencją Rozwoju Lokalnego 
SA w Sosnowcu; 
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Priorytet 2 
 

Społeczeństwo informacyjne; 
 

Cel główny priorytetu: 
stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście; 

 
Cele szczegółowe priorytetu: 

• zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu; 
• wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną; 
 
W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie: 
o infrastruktury społeczeństwa informacyjnego; 

- tworzenie szybkiego, bezpiecznego i szerokopasmowego dostępu do Internetu; 
- wyposażenie miasta w sprawną i gęstą sieć teleinformatyczną, urządzenia 

dostępowe; publiczne punkty dostępu do Internetu; 
- infrastruktura centrów zarządzania sieciami; 

o rozwoju publicznych usług elektronicznych;  
- inwestycje niezbędne do świadczenia usług w zakresie eGovernment; eSecurity; 

eDemocracy; 
- wspomaganie zarządzania w administracji publicznej; 

 
Beneficjenci: 
Gmina Sosnowiec; jej związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne posiadające 
osobowość prawną; szkoły wyższe; organy administracji rządowej; jednostki sektora 
finansów publicznych posiadające osobowość prawną. 
 
Przedsięwzięcie 1(WRZ) 
Tytuł: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – budowa 
infrastruktury dla szerokopasmowego Internetu. 
 
Cel działania: Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego we wschodniej części regionu śląskiego tj. w Zagłębiu Dąbrowskim. Celem 
szczegółowym jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu. 
 
Krótki opis działania: budowa sieci teleinformatycznej (szerokopasmowej sieci szkieletowej    
i dostępowej) wraz z niezbędną infrastrukturą telekomunikacyjną dla zapewnienia 
szerokopasmowego dostępu do Internetu na obszarze Gmin: Będzin, Czeladź, Dąbrowa 
Górnicza, Jaworzno, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Zawiercie oraz Powiatu Będzińskiego    
i  Powiatu Zawierciańskiego; Ponadto projekt zakłada również: połączenie siecią lokalną 
instytucji gminnych i ważnych jednostek użyteczności publicznej; utworzenie publicznych 
punktów dostępu do Internetu; utworzenie centrum zarządzania siecią lokalną i wyposażenie 
go w infrastrukturę teleinformatyczną. 
 
Przedsięwzięcie 2 (WOP) 
Tytuł: Elektroniczny obieg dokumentów – zakup licencji, serwera i wdrożenie w całym 
Urzędzie Miejskim; wdrożenie podpisu elektronicznego. 
 
Cel działania: usprawnienie funkcjonowania  Urzędu Miejskiego w zakresie przepływu 
dokumentów i informacji w kontaktach z interesantem; 
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Krótki opis działania: system elektronicznego obiegu dokumentów obsługuje pełen zakres 
korespondencji oraz umożliwi całkowitą kontrolę przepływu dokumentów; zastosowanie 
systemu pozwala przetwarzać dokumenty w postaci elektronicznej, zwiększyć kontrolę 
realizacji spraw oraz wprowadzić automatyzację procesów pracy; 
 
Przedsięwzięcie 3 (WOP) 
Tytuł: Wdrożenie e-formularzy wraz z podpisem elektronicznym. 
 
Cel działania: dostępność urzędu w trybie 7 dni – 24 godziny. 
 
Krótki opis działania: stworzenie elektronicznego systemu usług administracji samorządowej, 
który poprzez interaktywne formularze wraz z podpisem elektronicznym pozwoli na 
wypełnianie, podpisanie, wniesienie opłaty i wysłanie do Urzędu wniosków i formularzy. 
 
Przedsięwzięcie 4 (WOP) 
Tytuł: Archiwizacja dokumentów – elektroniczne archiwum w Urzędzie Miejskim. 
 
Cel działania: zabezpieczenie dokumentów będących w obiegu Urzędu Miejskiego w postaci 
elektronicznej oraz zainstalowanie urządzeń i systemu szybkiego wyszukiwania dokumentów; 
 
Krótki opis działania: składowanie wszystkich dokumentów urzędu w postaci elektronicznej 
w jednym miejscu pozwoli na szybkie wyszukiwanie wg zaawansowanych kryteriów              
i wydruk wybranych dokumentów; zasilanie archiwum z systemów użytkowych w Urzędzie 
będzie odbywać się przyrostowo w godzinach nocnych.; 
 
Przedsięwzięcie 5 (WOP) 
Tytuł: Wdrożenie systemu audytu oprogramowania. 
 
Cel działania: zabezpieczenie poprawnej i bezpiecznej eksploatacji oprogramowania             
w Urzędzie; 
 
Krótki opis działania: ciągła inwentaryzacja oprogramowania oraz licencji poprzez sieć 
komputerową pozwala na ekonomiczna gospodarkę funduszami i licencjami oraz zapewnia 
bezpieczeństwo pracy poprzez wykrywanie nielegalnego oprogramowania instalowanego 
przez pracowników.; 
 
Przedsięwzięcie 6 (WOP) 
Tytuł: Uruchomienie infomatów na terenie Urzędu Miejskiego oraz w wybranych punktach 
miasta. 
 
Cel działania: zapewnienie 24 – godzinnej informacji o procedurach stosowanych w Urzędzie 
przy składaniu wniosków; 
 
Krótki opis działania: infomat zapewni pełną informację o procedurach i funkcjach 
poszczególnych komórek i pomieszczeń oraz dostarczy pełnej informacji adresowej Urzędu. 
Infomat wspomaga pracę informacji Biura Obsługi Interesanta.; 
 
Przedsięwzięcie 7 (WED) 
Tytuł: Opracowanie i wdrożenie systemu profilowanej nauki języków obcych. 
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Cel działania: podniesienie jakości absolwenta na rynku pracy; 
 
Krótki opis działania: opracowanie i wdrożenie systemu profilowanej nauki języków obcych; 
wyzwolenie potrzeby nauki języka obcego przez całe życie; zadanie wymaga wzmocnienia 
infrastruktury kształcenia w zakresie języków obcych, modernizacji szkół wraz                       
z wyposażeniem ich w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne; 
 
Przedsięwzięcie 8 (WED) 
Tytuł: Organizacja zintegrowanego systemu szkolnych zbiorów bibliotecznych. 
 
Cel działania: wzrost liczby usług bibliotecznych świadczonych drogą elektroniczną; 
 
Krótki opis działania: budowa systemu informacyjnego obejmującego zintegrowaną sieć 
punktów informacji o szkolnych zbiorach bibliotecznych; bazę danych oraz system 
oznakowania bibliotek szkolnych; wykreowanie nowego wizerunku bibliotek szkolnych; 
 
Przedsięwzięcie 9 (MZBM) 
Tytuł: Budowa platformy elektronicznej dla mieszkańców Sosnowca w zakresie dostępu do 
informacji o nieruchomości stanowiącej przedmiot zamieszkania. 
 
Cel działania: wdrożenie systemu informacji elektronicznej w zakresie usług zarządzania 
nieruchomościami; 
 
Krótki opis działania: opracowanie założeń, sporządzenie projektu; zakup sprzętu                    
i oprogramowania; wdrożenie systemu umożliwiającego mieszkańcom dostęp drogą 
elektroniczną do informacji dotyczących spraw nieruchomości oraz indywidualnych kont 
rozliczeniowych kosztów zarządzania nieruchomością wspólną. 
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Priorytet 3 
 

Turystyka; 
 

Cel główny priorytetu: 
wzrost konkurencyjności turystycznej miasta; 

 
Cele szczegółowe priorytetu: 

• poprawa jakości infrastruktury turystycznej miasta; 
• tworzenie i rozwój miejskich produktów turystycznych; 
• zwiększenie dostępu do informacji turystycznej; 
• wzrost rozpoznawalności miejskiej oferty turystycznej; 
 
W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie: 
o infrastruktury zaplecza turystycznego; 

- przedsięwzięcia w zakresie tworzenia bazy noclegowej i gastronomicznej; 
o infrastruktury około turystycznej; 

- miejskie produkty turystyczne; aktywne formy turystyki; baza około turystyczna; 
parki tematyczne; 

o systemu informacji turystycznej; 
- centra i punkty informacji turystycznej; 
- platformy informatyczne i bazy danych; 
- systemy oznakowania atrakcji turystycznych; 

o promocji turystyki; 
- wspieranie organizowania imprez turystycznych i kampanii promocyjnych; 
- przygotowanie programów rozwoju i programów promocji produktów turystycznych 

miejskich; 
 
Beneficjenci: 
Gmina Sosnowiec; jej związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne posiadające 
osobowość prawną; organizacje pozarządowe; partnerzy społeczni i gospodarczy; kościoły     
i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych; 
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; jednostki sektora finansów publicznych 
posiadające osobowość prawną; MŚP. 
 
Przedsięwzięcie 1(WKF) 
Tytuł: Zagospodarowanie terenu dawnego pogranicza u zbiegu rzek Białej Przemszy                
i Czarnej Przemszy; 
 
Cel działania: wypromowanie  miejskiego produktu turystycznego tzw. Trójkąta Trzech 
Cesarzy; 
 
Krótki opis działania: wybudowanie dwukondygnacyjnego budynku z salą ekspozycyjną; 
audiowizualną; biurem obsługi ruchu turystycznego; pomieszczeniami administracyjnymi        
i gospodarczymi oraz częścią noclegową (50 miejsc); kamping; przystań kajakowa; parking; 
300 metrowy trakt pieszy; ścieżki rowerowe łączące sąsiadujące miasta; 
 
Przedsięwzięcie 2 (WKF) 
Tytuł: Utworzenie w Centrum Informacji Miejskiej punktu Informacji Turystycznej; 
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Cel działania: zwiększenie dostępu do informacji turystycznej; 
 
Krótki opis działania: poszerzenie zakresu działania dotychczas funkcjonującego Centrum 
Informacji Miejskiej o punkt Informacji Turystycznej przekazującej informacje ustnie oraz 
dysponujące bezpłatnymi materiałami promocyjnymi i reklamowymi; 
 
Przedsięwzięcie 3 (MZUK) 
Tytuł: Rozbudowa palmiarni i modernizacja części zoologicznej Egzotarium; 
 
Cel działania: całkowita przebudowa części szklarniowej Egzotarium z uwzględnieniem 
remontu i modernizacji części zoologicznej w celu poprawy warunków egzystencji zwierząt   
i roślin oraz warunków bezpieczeństwa pracowników i zwiedzających; 
 
Krótki opis działania: w ramach prac remontowych i modernizacyjnych zostanie zbudowana 
konstrukcja stalowa na żelbetowych stopach fundamentowych; ściany osłonowe typu „szkło-
aluminium” podwieszane do konstrukcji stalowej; ogrzewanie z zasilaniem zewnętrznym ze 
źródłem rezerwowym; system cieniowania; system uzdatniania wody; nowe układy 
kanalizacji, instalacji elektrycznej i automatyki; 
 
Przedsięwzięcie 4 (WKF) 
Tytuł: Budowa szlaku turystycznego rozpoczynającego się u zbiegu rzek Brynicy i Czarnej 
Przemszy – biegnącego od Będzina poprzez Park Sielecki, aż do Trójkąta Trzech Cesarzy; 
 
Cel działania: uatrakcyjnienie oferty turystycznej miasta; 
 
Krótki opis działania: zagospodarowanie terenów turystycznych i rekreacyjnych wzdłuż 
Czarnej Przemszy; 
 
Przedsięwzięcie 5 (WKF) 
Tytuł: Utworzenie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej nad Białą Przemszą w rejonie dzielnicy 
Maczki; 
 
Cel działania: poprawa warunków wypoczynkowych i rekreacyjnych dla mieszkańców 
miasta; uatrakcyjnienie oferty turystycznej miasta; 
 
Krótki opis działania: budowa bazy noclegowo-kempingowej; zagospodarowanie terenu na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 
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Priorytet 4 
 

Kultura; 
 

Cel główny priorytetu: 
wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego; 

 
Cele szczegółowe priorytetu: 

• zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego; 
• zwiększenie dostępu do informacji o zasobach i wydarzeniach kulturalnych w mieście; 
• wzrost rozpoznawalności miejskiej oferty kulturalnej; 
 
W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie: 
o infrastruktury kultury; 

- dofinansowanie m.in. inwestycji na rzecz poprawy stanu obiektów historycznych      
i zabytkowych; adaptacji na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych; 

- inwestycje w szlaki dziedzictwa kulturowego i nowa infrastrukturę służącą kulturze; 
- digitalizacja istniejących zasobów dziedzictwa kulturowego; 

o systemu informacji kulturalnej; 
- tworzenie sprawnego systemu informacji kulturalnej obejmującego punkty 

informacji kulturalnej i bazy danych o kulturze miasta; 
- systemy oznakowania obiektów i obszarów atrakcyjnych kulturowo; 

o promocji kultury; 
- wspieranie organizowania imprez kulturalnych i kampanii promocyjnych w kraju      

i zagranicą; 
- udział w targach i wystawach promujących kulturę miasta; 
- przygotowanie programów rozwoju i programów promocji produktów kulturowych 

miasta; 
 
Beneficjenci: 
Gmina Sosnowiec; jej związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne posiadające 
osobowość prawną; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; partnerzy społeczni              
i gospodarczy; kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych 
związków wyznaniowych; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość 
prawną. 
 
Przedsięwzięcie 1 (WIM)(WKS) 
Tytuł: Modernizacja Zamku Sieleckiego. 
           Rekonstrukcje historyczne na Zamku Sieleckim. 
 
Cel działania: ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca; 
 
Krótki opis działania: dokończenie modernizacji Zamku Sieleckiego – Skrzydło północne; 
instalacja przeciwpożarowa; posadzki, malowanie, instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, 
system antywłamaniowy, naprawa gzymsów, odnowienie XIV wiecznej polichromii; obróbki 
blacharskie; montaż daszków nad drzwiami zewnętrznymi; makroniwelacja terenu; drenaż; 
ogrodzenie kute; podświetlenie; oświetlenie zewnętrzne. 
Organizowanie kostiumowych widowisk historycznych i turniejów rycerskich; przedstawień 
oraz ekspozycji i wystaw artystycznych. 
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Przedsięwzięcie 2 (Fundacja J. Kiepury) 
Tytuł: Zaaranżowanie Sali  MUZA dla  celów koncertowych, artystycznych oraz imprez 
okolicznościowych. 
 
Cel działania: ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca; 
 
Krótki opis działania: opracowanie projektu oraz wykonanie przebudowy budynku 
dotychczasowego kina bez części mieszkalnej; nagłośnienie sali; sygnalizacja 
przeciwpożarowa; oświetlenie sceny; wentylacja  i klimatyzacja; dźwiękowy system 
ostrzegawczy; dostosowanie obiektu do standardu umożliwiającego organizowanie 
koncertów, wystaw oraz imprez artystycznych; wykorzystywanie Sali do organizowania 
koncertów i konkursów Festiwalu Kiepurowskiego; 
 
Przedsięwzięcie 3 (WKS) 
Tytuł: utworzenie szlaku edukacyjno-kulturalnego śladami Jana Kiepury; 
 
Cel działania: ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca; 
 
Krótki opis działania: wytyczenie i ustalenie przebiegu ścieżki scalającej wszystkie miejsca 
historyczne związane z osoba Jana Kiepury; oznakowanie i promocja szlaku w województwie 
oraz w kraju; upowszechnienie wiedzy o Janie Kiepurze jako wielkim sosnowiczaninie; 
 
Przedsięwzięcie 4 (WKS) 
Tytuł: utworzenie Sali Pamięci Władysława Szpilmana; 
 
Cel działania: ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca; 
 
Krótki opis działania: remont i adaptacja dawnego mieszkania Władysława Szpilmana przy 
ulicy Targowej i przystosowanie go do celów wystawienniczych; zlecenie dyrekcji Muzeum 
w Sosnowcu funkcji kierowania i opieki nad izbą pamięci; zbieranie materiałów archiwalnych 
związanych z osobą Władysława Szpilmana; upowszechnianie wiedzy o Władysławie 
Szpilmanie; 
 
Przedsięwzięcie 5 (WKS) 
Tytuł: Przejecie, rozwój i unowocześnianie Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz”               
w Kazimierzu Górniczym. 
 
Cel działania: utworzony Miejski Dom Kultury „Kazimierz” służy społeczeństwu dzielnicy    
i tworzy warunki do realizacji Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci              
i Młodzieży; konieczny jest jednak dalszy jego rozwój i unowocześnianie w celu osiągnięcia 
jak najwyższego standardu kulturalnego i edukacyjnego;   
 
Krótki opis działania: przeprowadzenie prac adaptacyjnych i remontowych umożliwiających 
prowadzenie działalności kulturalnej; modernizacja sali widowiskowej; prowadzenie zajęć 
muzycznych, tanecznych, nauki języków obcych, zajęć informatycznych; 
 
Przedsięwzięcie 6 (WKS) 
Tytuł: Remont tzw. Małego Pałacu Schoena na potrzeby Muzeum w Sosnowcu; 
 
Cel działania: ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca; 



 31

Krótki opis działania: wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych; wymiana   
unowocześnienie instalacji wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych, dostosowanie obiektu 
do możliwości wystawienniczych; odnowiony obiekt będzie służył Muzeum jako miejsce 
stałej ekspozycji poświęconej historii miasta Sosnowca, a także umożliwiał prowadzenie 
spotkań warsztatów, wykładów oraz innych imprez dla mieszkańców miasta i regionu; 
 
Przedsięwzięcie 7 (WKS) 
Tytuł: Adaptacja zabytkowego budynku, dawnego Liceum im. S. Staszica, przy ulicy 
Żeromskiego 3 na siedzibę Miejskiego Klubu im. J. Kiepury; 
Cel działania: ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca; 
Krótki opis działania: wykonanie prac restauracyjnych, renowacyjnych, remontowych             
i adaptacyjnych; wymiana i unowocześnienie instalacji wodnych, kanalizacyjnych                   
i elektrycznych, dostosowanie  pomieszczeń i sal do prowadzenie spektakli i koncertów; 
 
Przedsięwzięcie 8 (WKS) 
Tytuł: Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 11 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Sosnowcu; 
 
Cel działania: ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca; rozszerzenie funkcji 
Biblioteki Głównej; 
 
Krótki opis działania: połączenie Biblioteki Głównej z Dyrekcją MBP; zwiększenie 
powierzchni użytkowej; powstanie szans rozwoju i utworzenie nowych oddziałów 
tematycznych i czytelni; 
 
Przedsięwzięcie 9 (WKS) 
Tytuł: Kontynuacja automatyzacji procesów bibliotecznych w filiach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej; 
Cel działania: ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca; 
Krótki opis działania: połączenie wszystkich placówek udostępniania w jedną sieć 
umożliwiającą szybkie zlokalizowanie poszukiwanej książki; zdalną rezerwację książek; 
zdalne przedłużanie wypożyczeń, wypożyczanie międzybiblioteczne; włączenie tak 
zbudowanej sieci do internetu; zaistnienie Biblioteki w komputerowym systemie w kraju         
i poza granicami; 
 
Przedsięwzięcie 10 (WKS) 
Tytuł: Digitalizacja zbiorów regionalnych i miejskich w Miejskiej Bibliotece Publicznej; 
 
Cel działania: ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca; 
 
Krótki opis działania: skopiowanie zbiorów Działu Zbiorów Regionalnych Zagłębia 
Dąbrowskiego na nośniki elektroniczne pozwoli nie tylko na ich regularne wzbogacanie bez 
konieczności zwiększania powierzchni składowania ale przede wszystkim umożliwi 
przyszłym pokoleniom naszego regionu korzystanie z tych zbiorów; 
 
Przedsięwzięcie 11 (WKS) 
Tytuł: Biblioteczny Program Promocji Kultury Regionalnej; 
 
Cel działania: wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu; 
 



 32

Krótki opis działania: prowadzenie sesji naukowych z udziałem pracowników naukowych  
uczelni województwa śląskiego i zagłębiowskich instytucji kultury; organizowanie zjazdów 
pisarzy zagłębiowskich; organizowanie Sosnowieckich Dni Literatury; publikowanie 
materiałów posesyjnych; wydanie słownika pisarzy zagłębiowskich i badaczy literatury; 
opracowanie i wydanie bibliografii obejmującej całokształt piśmiennictwa tematycznie 
związanego z obszarem Zagłębia Dąbrowskiego;  
 
Przedsięwzięcie 12 (WDR) 
Tytuł: Podświetlanie obiektów o walorach architektonicznych oraz wpisanych do rejestru 
zabytków; 
 
Cel działania: ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca; 
 
Krótki opis działania: podświetlanie i wyeksponowanie walorów architektonicznych obiektów 
zlokalizowanych w mieście oraz wpisanych do rejestru zabytków; podniesienie stanu 
bezpieczeństwa obiektów kulturowych (zapobieganie kradzieżom, wandalizmowi; itp.); np.: 
Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela przy ulicy Orląt Lwowskich;  
Kościół p.w. św. Barbary PM przy ulicy Wawel 19;  
 
Przedsięwzięcie 13 (WKS) 
Tytuł: rewitalizacja i udostępnienie na działalność kulturalną muszli koncertowej w Parku 
Leśna w Sosnowcu - Kazimierzu; 
 
Cel działania: ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca; 
 
Krótki opis działania: wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych; wymiana                        
i unowocześnienie instalacji elektrycznych; dostosowanie obiektu do działalności 
koncertowej i przedstawień artystycznych; uaktywnienie działalności kulturalnej w dzielnicy 
Kazimierz; 
 
Przedsięwzięcie 14 (WKS) 
Tytuł: Konserwacja i zagospodarowanie budynku dworca kolejowego w Maczkach; 
 
Cel działania: ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca; 
 
Krótki opis działania: wykonanie prac konserwatorskich i adaptacyjnych; wymiana                  
i modernizacja instalacji wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych; dostosowanie obiektu do 
centrum konferencyjnego; 
 
Przedsięwzięcie 15 (WKS) 
Tytuł: Monografia dla miasta Sosnowca; 
 
Cel działania: ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Sosnowca, upowszechnienie wiedzy   
o historii Sosnowca; 
 
Krótki opis działania: sporządzenie kompletnej monografii dla miasta Sosnowca, druk i 
promocja przedsięwzięcia; 
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Priorytet 5 
 

Środowisko; 
 

Cel główny priorytetu: 
ochrona oraz poprawa jakości środowiska; 

 
Cele szczegółowe priorytetu: 

• poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 
• ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku; 
• poprawa jakości powietrza; 
• doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem; 
• ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych 

społeczeństwa; 
 
W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie: 
o rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej; 

- inwestycje w sieci kanalizacyjne, wodociągowe; oczyszczalnie ścieków; 
- inwestycje w elementy systemu zaopatrzenia w wodę; 

o gospodarki odpadami; 
- selektywna zbiórka odpadów; ich odzysk; recykling oraz unieszkodliwianie; 
- kompleksowe oczyszczanie terenów z odpadów zawierających azbest; 
- rekultywacja obszarów zdegradowanych i składowisk odpadów na cele 

przyrodnicze; 
o poprawy jakości powietrza; 

- wspieranie przedsięwzięć na rzecz systemów ciepłowniczych; 
- ograniczania niskiej emisji na skutek zmiany systemów ogrzewania obiektów 

użyteczności publicznej; 
- wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii; 

o doskonalenia zarządzania środowiskiem; 
- inicjatywy w zakresie rozwoju instrumentów gromadzenia i przetwarzania informacji 

o stanie środowiska; 
o troski o dziedzictwo przyrodnicze; 

- aktywność na rzecz zachowania i wzbogacania istniejących oraz odtwarzania 
znikłych elementów różnorodności biologicznej 

- promocja i edukacja proekologiczna; 
 
Beneficjenci: 
Gmina Sosnowiec; jej związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne posiadające 
osobowość prawną; spółki wodne; parki narodowe i krajobrazowe; organizacje pozarządowe; 
partnerzy społeczni i gospodarczy; jednostki sektora finansów publicznych posiadające 
osobowość prawną. 
 
Przedsięwzięcie 1 (JRP) 
Tytuł: Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – II etap; 
 
Cel działania: generalnym celem projektu jest osiągniecie celów środowiskowych poprzez 
uporządkowanie gospodarki ściekami tj. scentralizowanie odbioru i likwidacja 
niezorganizowanych źródeł emisji ścieków do cieków powierzchniowych i do gruntu; a tym 
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samym likwidacja potencjalnego zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych                
i docelowo poprawa jakości cieków powierzchniowych; 
 
Krótki opis działania: wybudowanie kolektora łączącego wschodnie dzielnice miasta              
z oczyszczalnią ścieków Radocha II, umożliwi w dalszej perspektywie tj. po roku 2007 
realizację II etapu projektu „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu”, co pozwoli na 
kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście, właściwe dociążenie 
istniejącej oczyszczalni ścieków Radocha II. W ramach tego projektu wybudowane zostaną 
sieci kanalizacji (zlewnia rzeki Bobrek), przebudowane zostaną stare, źle funkcjonujące ciągi 
kanalizacyjne oraz wybudowane nowe sieci w dotychczas nieskanalizowanych dzielnicach 
miasta oraz sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej (ok. 160,5 km kanalizacji sanitarnej; 
budowa i przebudowa ok. 131,0 km sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa ok. 114 km 
sieci wodociągowej i przebudowa kanalizacji ogólnospławnej ok. 7,6 km) jak i wybudowane 
zostaną 32 pompownie. Zlikwidowane zostaną oczyszczalnie ścieków Radocha I i Stare 
Zagórze;  
 
Przedsięwzięcie 2(WIM) 
Tytuł: Rewitalizacja terenów po byłej KWK „Sosnowiec” – etap III: Budowa infrastruktury 
technicznej sieci  wodno-kanalizacyjnej – etap I; 
 
Cel działania: osiągniecie ożywienia gospodarczego i społecznego poprzez nadanie terenom 
poprzemysłowym nowej funkcji społeczno-gospodarczej; wzrost atrakcyjności gospodarczej 
miasta; 
 
Krótki opis działania: zagospodarowanie terenów poprzemysłowych byłej KWK 
„Sosnowiec”, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej; 
 
Przedsięwzięcie 3 (WIM) 
Tytuł: Rewitalizacja terenów po byłej KWK „Sosnowiec” – etap III: Budowa infrastruktury 
technicznej sieci  wodno-kanalizacyjnej – etap II; 
 
Cel działania: osiągniecie ożywienia gospodarczego i społecznego poprzez nadanie terenom 
poprzemysłowym nowej funkcji społeczno-gospodarczej; wzrost atrakcyjności gospodarczej 
miasta; 
 
Krótki opis działania: zagospodarowanie terenów poprzemysłowych byłej KWK 
„Sosnowiec”, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej; 
 
Przedsięwzięcie 4 (WIM) 
Tytuł: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej; 
 
Cel działania: zwiększenie obszarów skanalizowanych w mieście; 
 
Krótki opis działania: budowa kanalizacji sanitarnej; 
 
Przedsięwzięcie 5 (WIM) 
Tytuł: Kanalizacja w rejonie Traugutta – etap II: Budowa kanalizacji ogólnospławnej – 
zadanie 1; 
 
Cel działania: skanalizowanie i odwodnienie terenów zagrożonych zalewaniem; 
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Krótki opis działania: kanalizacja ogólnospławna; przebudowa drogi; regulacja istniejących 
rowów odwadniających; przebudowa wodociągu; 
 
Przedsięwzięcie 6 (WIM) 
Tytuł: Kanalizacja w rejonie ulicy Traugutta – etap II – Budowa kanalizacji ogólnospławnej – 
zadanie 2; 
 
Cel działania: skanalizowanie i odwodnienie terenów zagrożonych zalewaniem; 
 
Krótki opis działania: kanalizacja ogólnospławna; przebudowa drogi; budowa przepompowni; 
 
Przedsięwzięcie 7 (WIM) 
Tytuł: Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulic Klonowa, Makuszyńskiego, Puszkina; 
 
Cel działania: konieczność uregulowania gospodarki ściekowej miasta; 
 
Krótki opis działania: kanalizacja sanitarna; kanalizacja deszczowa; budowa drogi;  
 
Przedsięwzięcie 8 (WIM) 
Tytuł: Budowa kanalizacji rozdzielczej w rejonie ulic Rewolucji 1905 roku; Wesołowskiego, 
Katowickiej; 
 
Cel działania: konieczność uregulowania gospodarki ściekowej miasta; 
 
Krótki opis działania: kanalizacja sanitarna; kanalizacja deszczowa; budowa drogi;  
 
Przedsięwzięcie 9 (WIM) 
Tytuł: Budowa kanalizacji wraz z przebudową dróg rejonie ulic Jedności i Kolejowej; 
 
Cel działania: konieczność uregulowania gospodarki ściekowej miasta; konieczność budowy 
kanalizacji w celu uniknięcia zanieczyszczenia potoku Dańdówka; renowacja i budowa dróg 
do KSSE Dańdówka; 
 
Krótki opis działania: kanalizacja sanitarna; kanalizacja deszczowa; budowa drogi;  
 
Przedsięwzięcie 10(WIM) 
Tytuł: Budowa kanalizacji na Osiedlu Środula Dolna; 
 
Cel działania: konieczność uregulowania gospodarki ściekowej miasta; 
 
Krótki opis działania: kanalizacja sanitarna; kanalizacja deszczowa; budowa drogi;  
 
Przedsięwzięcie 11 (WIM) 
Tytuł: Budowa kanalizacji w ulicy Tarnowskiej – etap II i ulicy 11 Listopada; 
 
Cel działania: konieczność uregulowania gospodarki ściekowej miasta; 
 
Krótki opis działania: kanalizacja sanitarna; kanalizacja deszczowa; budowa drogi;  
 
Przedsięwzięcie 12 (WIM) 
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Tytuł: Budowa kanalizacji  w ulicy Małe Zagórze; 
 
Cel działania: konieczność uregulowania gospodarki ściekowej miasta; poprawa warunków 
życia mieszkańców; 
 
Krótki opis działania: kanalizacja sanitarna; kanalizacja deszczowa; budowa drogi; budowa 
przepompowni; 
 
Przedsięwzięcie 13 (WIM) 
Tytuł: Budowa kanalizacji w ulicy Grzybowej; 
 
Cel działania: konieczność uregulowania gospodarki ściekowej miasta; poprawa warunków 
życia mieszkańców; 
 
Krótki opis działania: kanalizacja sanitarna; kanalizacja deszczowa; budowa drogi; budowa 
przepompowni; 
 
Przedsięwzięcie 14 (WIM) 
Tytuł: Budowa kanalizacji na Osiedlu Środula w rejonie ulic Robotniczej i Szewczyka; 
 
Cel działania: konieczność skanalizowania starej zabudowy osiedla; 
 
Krótki opis działania: konieczność skanalizowania starej zabudowy osiedla – zakres 
inwestycji uzależniony od ostatecznego przebiegu Drogowej Trasy Średnicowej;  
 
Przedsięwzięcie 15 (WIM) 
Tytuł: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sokolskiej i Józefowskiej; 
 
Cel działania: konieczność uregulowania gospodarki ściekowej miasta; poprawa warunków 
życia mieszkańców; poprawa stanu środowiska naturalnego; 
 
Krótki opis działania: budowa kanalizacji sanitarnej;  
 
Przedsięwzięcie 16 (RPWiK) 
Tytuł: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kisielewskiego; Ø 200-600; długość 2900mb. 
 
Cel działania: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 
 
Krótki opis działania: przebudowa kanalizacji przyczyni się do zredukowania ilości 
zanieczyszczeń przedostających się do gruntu z powodu rozszczelnienia sieci; 
 
Przedsięwzięcie 17 (RPWiK) 
 
Tytuł: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Białostockiej; Ø 200-300; długość 1900mb. 
 
Cel działania: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 
 
Krótki opis działania: przebudowa kanalizacji przyczyni się do zredukowania ilości 
zanieczyszczeń przedostających się do gruntu z powodu rozszczelnienia sieci; 
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Przedsięwzięcie 18 (RPWiK) 
Tytuł: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Gospodarczej; Ø 200-400; długość 1200mb. 
 
Cel działania: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 
 
Krótki opis działania: przebudowa kanalizacji przyczyni się do zredukowania ilości 
zanieczyszczeń przedostających się do gruntu z powodu rozszczelnienia sieci; 
 
Przedsięwzięcie 19 (RPWiK) 
Tytuł: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kościelnej; Ø 200-400; długość 800mb. 
 
Cel działania: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 
 
Krótki opis działania: przebudowa kanalizacji przyczyni się do zredukowania ilości 
zanieczyszczeń przedostających się do gruntu z powodu rozszczelnienia sieci; 
 
Przedsięwzięcie 20 (RPWiK) 
Tytuł: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zagłębiowskiej; Ø 200-400; długość 1900mb. 
 
Cel działania: poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 
 
Krótki opis działania: przebudowa kanalizacji przyczyni się do zredukowania ilości 
zanieczyszczeń przedostających się do gruntu z powodu rozszczelnienia sieci; 
 
Przedsięwzięcie 21 (RPWiK) 
Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Naftowej; Ø 160; długość 2280mb. 
 
Cel działania: poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej; 
 
Krótki opis działania: przebudowa sieci wodociągowej wpłynie na poprawę jakości wody 
pitnej i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi; 
 
Przedsięwzięcie 22 (RPWiK) 
Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Moniuszki, Swobodnej, Grabowej, 
Królewskiej; Ø 100-160; długość 2620mb. 
 
Cel działania: poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej; 
 
Krótki opis działania: przebudowa sieci wodociągowej wpłynie na poprawę jakości wody 
pitnej i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi; 
 
Przedsięwzięcie 23 (RPWiK) 
Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja – lewa strona od Dworca PKP                 
z przejściami na drugą stronę ulicy w rejonie Szpitala nr 2 i Sali MUZA; Ø 160; długość 
750mb. 
 
Cel działania: poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej; 
 
Krótki opis działania: przebudowa sieci wodociągowej wpłynie na poprawę jakości wody 
pitnej i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi; 
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Przedsięwzięcie 24 (RPWiK) 
Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Ostrogórskiej od studni włączeniowej do 
ulicy Sienkiewicza i Kruczkowskiego od ulicy Sienkiewicza do ulicy Ostrogórskiej (osiedle); 
Ø 400; długość 2200mb. wraz z przyłączami; 
 
Cel działania: poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej; 
 
Krótki opis działania: przebudowa sieci wodociągowej wpłynie na poprawę jakości wody 
pitnej i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi; 
 
Przedsięwzięcie 25 (RPWiK) 
Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Orla od skrzyżowania z ulicą Grota Roweckiego 
przez Park Żeromskiego do ul. 3 Maja i ul. 3 Maja od ulicy parkowej przez Park Sielecki do 
ulicy Narutowicza do wjazdu na ulice Zamkową; Ø 400; długość 2100 mb. wraz                      
z przyłączami; 
 
Cel działania: poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej; 
 
Krótki opis działania: przebudowa sieci wodociągowej wpłynie na poprawę jakości wody 
pitnej i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi; 
 
Przedsięwzięcie 26 (RPWiK) 
Tytuł: Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego – lewa strona od rzeki do ulicy 
Piłsudskiego – na druga stronę w rejonie pawilonów przy ulicy Piłsudskiego; od pawilonów 
do ulicy Mireckiego i ulicy Starej;   Ø 315; długość 2000mb. wraz z przyłączami; 
 
Cel działania: poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej; 
 
Krótki opis działania: przebudowa sieci wodociągowej wpłynie na poprawę jakości wody 
pitnej i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi; 
 
Przedsięwzięcie 27 (RPWiK) 
Tytuł: Przebudowa wodociągu w ulicach: Urocza; Szczęśliwa; Radosna, Szeroki Łan; 
Spokojna; Zimowa; Letnia; Sucha (od ulicy Radosnej do Kasztanowej); Ø 160; długość 
5200mb. wraz z przyłączami;  
 
Cel działania: poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej; 
 
Krótki opis działania: przebudowa sieci wodociągowej wpłynie na poprawę jakości wody 
pitnej i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi; 
 
Przedsięwzięcie 28 (JRP) 
Tytuł: Budowa Kompleksowego Systemu Gospodarki Odpadami w Sosnowcu; 
 
Cel działania: Celem podstawowym przedsięwzięcia jest: (1) spełnienie założeń „Planu 
Gospodarki Odpadami dla Miasta Sosnowca na lata 2004-2015” oraz dostosowanie systemu 
gospodarki odpadami do obowiązujących przepisów prawa w Polsce i UE; (2) 
zagwarantowanie mieszkańcom Sosnowca wysokiej jakości usług w zakresie gromadzenia, 
wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z zachowaniem optymalnego poziomu 
opłat; 
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Krótki opis działania: Projekt „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami          
w Sosnowcu” obejmuje m.in.: budowę linii segregacji, w której wydzielone w systemie 
zbiórki wielopojemnikowej potencjalne surowce wtórne będą doczyszczane a tzw. odpady 
suche gromadzone w systemie dwupojemnikowym podlegać będą rozsegregowaniu na 
poszczególne frakcje surowcowe; odpady organiczne (mokre) ze zbiórki dwupojemnikowej 
kierowane będą do kompostowni w Dąbrowie Górniczej; budowę (rozbudowę) składowiska  
o kolejną kwaterę jako końcowy element Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych, na które kierowane będą pozostałości procesowe (balasty) oraz 
odpady nieprzetworzone; budowę kompostowni odpadów zielonych; budowę linii demontażu 
odpadów wielkogabarytowych w celu osuszenia i odzyskania potencjalnych surowców 
wtórnych; budowę magazynu czasowego gromadzenia odpadów budowlanych, z którego 
okresowo kierowane będą do regionalnego zakładu przetwarzania tych odpadów; budowę 
składowiska odpadów azbestowych; budowę systemu drenażowego wraz z pompownią 
awaryjną wód gruntowych; budowę magazynu odpadów niebezpiecznych w którym odpady 
niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych będą czasowo 
przetrzymywane, a następnie przekazywane do odpowiednich zakładów utylizacji                   
/ unieszkodliwiania; budowę obiektów zaplecza socjalnego i technicznego oraz infrastruktury 
związanej z funkcjonowaniem Zakładu Przetwórstwa i Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych.  
 
Przedsięwzięcie 29 (WŚR)(MZZL) 
Tytuł: Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej będących         
w zasobie Gminy wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiana odpadów. 
 
Cel działania: sukcesywne eliminowanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest oraz 
ich unieszkodliwianie. 
 
Krótki opis działania: przeprowadzi się usunięcie wyrobów azbestowych z obiektów 
użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych, a następnie zgodnie z wymogami 
ochrony środowiska, zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku prac 
demontażowych; stopniowe eliminowanie wyrobów azbestowych będzie oparte                       
o opracowywaną obecnie dokumentację pn.: „Program usuwania azbestu oraz wyrobów 
zawierających azbest na terenie Miasta Sosnowca”. Dokument pt.: „Program usuwania 
azbestu i wyrobów zwierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez 
Rade Ministrów RP w dniu 14 maja 2002 r. , zakładający usunięcie tych wyrobów do 2032 
roku zawiera harmonogram określający proponowane zadania, przewidywane koszty oraz 
określa odpowiedzialnych za realizację i nadzór; w latach 2007-2010 MZZL planuje wymianę 
pokrycia dachowego poprzez demontaż płyt azbestowo-cementowych w swoich zasobach, tj. 
przy ul. Ordonówny 31; ul. 3 Maja 45; ul. Czołgistów 4; ul Teatralnej 1;ul. Piłsudskiego 2; ul. 
Naftowej 25/I; ul. Andersa 87; ul. Obrońców Westerplatte 6a oraz demontaż rur azbestowych 
w zsypach w budynkach przy ul. Staropogońskiej 87 i przy ul. Bohaterów Monte Cassino 26; 
 
Przedsięwzięcie 30 (WŚR) 
Tytuł: Wsparcie finansowe dla zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest w zabudowie jednorodzinnej 
 
Cel działania: sukcesywne eliminowanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest; 
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Krótki opis działania: kontynuowane będzie, rozpoczęte w 2005 r. działanie, polegające na 
udzielaniu przez Gminę dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska          
i Gospodarki Wodnej dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do budynków 
zawierających azbest, zlokalizowanych na terenie Miasta Sosnowca; dofinansowanie 
obejmuje częściowe pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów 
azbestowych.; 
 
Przedsięwzięcie 31 (MZZL) 
Tytuł: Rozwój selektywnej zbiórki odpadów. 
 
Cel działania: sukcesywne ograniczanie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych     
w środowisku; 
 
Krótki opis działania: organizowanie wraz z przedsiębiorstwem zajmującym się selektywną 
zbiórką odpadów akcji promocyjnych wśród mieszkańców w celu zintensyfikowania 
pierwszego etapu recyrkulacji surowców; gmina ma obowiązek wypełniania ustawowych 
zapisów w zakresie minimalizowania ilości deponowanych odpadów W związku z tym          
w obiektach administrowanych przez MZZL ustawianych jest coraz więcej pojemników         
i kontenerów do realizacji tego celu. 
 
Przedsięwzięcie 32 (WŚR) 
Tytuł: Działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji z budynków mieszkalnych i obiektów 
użyteczności publicznej; 
Cel działania: poprawa jakości powietrza; 
 
Krótki opis działania: kontynuacja przedsięwzięć na rzecz ochrony powietrza – ograniczanie 
niskiej emisji pochodzącej ze źródeł zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych i obiektach 
użyteczności publicznej przy udziale środków z GFOŚiGW i PFOŚiGW; dotowane są zadania 
i inwestycje na modernizacje kotłowni lub likwidacji kotłowni poprzez podłączenie do sieci 
cieplnej; 
 
Przedsięwzięcie 33 (WŚR) 
Tytuł: Kontynuacja działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji przy udziale środków 
Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
Cel działania: poprawa jakości powietrza; 
 
Krótki opis działania: od 1996 roku prowadzone jest dofinansowanie z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla najemców i właścicieli mieszkań                     
w budownictwie wielo- i jednorodzinnym, zmieniających ogrzewanie mieszkań                    
na proekologiczne; Udzielane jest jednorazowe dofinansowanie na pokrycie kosztów zakupu: 
- kotłów gazowych albo olejowych; kotłów węglowych posiadających świadectwo badania na 
Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego; wykonania ogrzewania elektrycznego; podłączenia 
budynków do  sieci cieplnej; 
 
Przedsięwzięcie 34 (MZZL) 
Tytuł: Działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza atmosferycznego; 
ograniczanie i eliminowanie niskiej emisji z budynków mieszkalnych; 
 
Cel działania: poprawa jakości powietrza; 
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Krótki opis działania: sukcesywne eliminowanie indywidualnego ogrzewania piecowego        
i budowanie sieci centralnego ogrzewania; MZZL planuje wykonanie tych prac w swoich 
zasobach: ul. Wspólna 1, 3a, 8, 18, 22; ul. Sobieskiego 14 oraz wyposażenie 36 budynków 
położonych na Osiedlu Rudna I w instalację centralnego ogrzewania wraz z ich 
termomodernizacją. 
 
Przedsięwzięcie 35 (GSG) 
Tytuł: Modernizacja i rozbudowa sieci gazowej w mieście. 
 
Cel działania: poprawa stanu technicznego sieci gazowej i obsługi mieszkańców; 
 
Krótki opis działania: Górnośląska Spółka Gazownictwa planuje zrealizowanie w latach 
2007-2010 na terenie miasta Sosnowca: (1) dwóch zadań dotyczących połączenia gazociągów 
niskiego ciśnienia; (2) dwóch zadań dotyczących połączenia gazociągów średniego ciśnienia; 
(3) 8 zadań dotyczących modernizacji sieci i (4) jedno zadanie z zakresu budowy stacji 
redukcyjno-pomiarowej; 
 
Przedsięwzięcie 36 (WŚR) 
Tytuł: Opracowanie kompleksowej mapy akustycznej miasta Sosnowca; 
 
Cel działania: doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem; 
 
Krótki opis działania: zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego z dnia   
25 czerwca 2002 roku oraz regulacji wynikających z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 
samorząd lokalny zobowiązany jest do wykonania map akustycznych, a następnie 
opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem; w związku z powyższym, 
konieczne jest opracowanie kompleksowej mapy akustycznej miasta wraz z programem 
naprawczym; zadanie składać się będzie z następujących etapów: (1) zakup specjalistycznego 
oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do wykorzystania w procesie tworzenia             
i zarządzania mapą akustyczną, (2) gromadzenie i przetwarzanie danych dla wykonania mapy 
akustycznej (we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu oraz innymi 
podmiotami); (3) opracowanie strategicznej mapy akustycznej zgodnie z załącznikiem IV do 
Dyrektywy 2002/49/WE; (4) opracowanie planu ochrony środowiska przed hałasem; (5) 
przygotowanie raportu z wykonania mapy hałasu; rozpoczęcie prac w latach 2010-2011; 
zakończenie w 2013 roku;; 
 
Przedsięwzięcie 37 (WŚR)(WGK)(WKF) 
Tytuł: Prowadzenie działań związanych z ochroną obszarów zieleni w mieście, w tym 
cennych przyrodniczo; waloryzacja parków zabytkowych na terenie miasta; kontynuacja 
podjętych działań związanych z ochroną przyrody. 
 
Cel działania: ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych 
społeczeństwa; zapewnienie możliwości wypoczynku i rekreacji w parkach i na terenach 
zielonych w mieście; 
 
Krótki opis działania: ochroną prawną zostaną objęte powierzchnie przyrodniczo cenne m.in.: 
utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w Dolinie Czarnej Przemszy; a ponadto: 
założenie i zagospodarowanie parku wokół pomnika Papieża Jana Pawła II; założenie, 
zagospodarowanie i zaaranżowanie parku na osiedlu Kalety; rewaloryzacja parku                  
w Kazimierzu Górniczym; rewaloryzacja i nowe zagospodarowanie kąpieliska i zbiornika 
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wodnego Balaton; zagospodarowanie w celu udostępnienia mieszkańcom kompleksu leśnego 
w rejonie ulicy Orląt Lwowskich; zaaranżowanie placu zabaw dla dzieci i ogródka 
jordanowskiego w osiedlu Kukułek. 
 
Przedsięwzięcie 38 (WGK) 
Tytuł: Rewaloryzacja Parku zabytkowego przy Szpitalu w Sosnowcu –Zagórzu; 
 
Cel działania: ochrona dziedzictwa przyrodniczego, stworzenie funkcjonalnego parku 
publicznego, zapewnienie możliwości wypoczynku i rekreacji, 
 
Krótki opis działania :  
opracowanie dokumentacji waloryzacji parku koniecznej do przeprowadzenia dalszego 
postępowania administracyjnego, przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej, podjęcie 
uchwały, oznaczenie terenu.  
 
Przedsięwzięcie 39(WGK) 
Tytuł: Utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w Parku Tysiąclecia w Milowicach 

– modernizacja parku w kierunku parku leśnego; 
 
Cel działania: ochrona dziedzictwa historyczno-kulturowego, rewitalizacja terenów 
poprzemysłowych, poprawa dostępności parku, wyposażenie go w infrastrukturę 
zwiększającą jego atrakcyjność dla spacerów pieszych i wycieczek rowerowych; 
 
Krótki opis działania :  
opracowanie dokumentacji modernizacji parku koniecznej do przeprowadzenia dalszego 
postępowania administracyjnego, przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej, podjęcie 
uchwały, oznaczenie terenu; 
 
Przedsięwzięcie 40 (WGK) 
Tytuł: Modernizacja Parku przy ul. Kresowej w kierunku ogrodu dendrologicznego; 
 
Cel działania: edukacja ekologiczna i dydaktyczna, popularyzowanie wiedzy przyrodniczej, 
kształtowanie postaw ekologicznych; 
 
Krótki opis działania: opracowanie dokumentacji modernizacji parku koniecznej do 
przeprowadzenia dalszego postępowania administracyjnego, przygotowanie projektu uchwały 
Rady Miejskiej, podjęcie uchwały, oznaczenie terenu; 
 
Przedsięwzięcie 41(WGK) (WKS) 
Tytuł: Waloryzacja parku zabytkowego przy ul. Stefana Żeromskiego 
 
Cel działania: ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miasta, zapewnienie 
możliwości wypoczynku i rekreacji, zwiększenie atrakcyjności obiektu, 
 
Krótki opis działania: opracowanie dokumentacji modernizacji parku koniecznej                   
do przeprowadzenia dalszego postępowania administracyjnego, przygotowanie projektu 
uchwały Rady Miejskiej, podjęcie uchwały, oznaczenie terenu; wykonanie prac 
rewitalizacyjnych; wymiana obiektów małej architektury parkowej; przeniesienie zabytkowej 
glorietty w pobliże sztucznej sadzawki; odnowienie instalacji wodnej zbiornika-sadzawki; 
adaptacja pobliskich obiektów zabytkowych do celów kulturalnych; 
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Przedsięwzięcie 42(WGK) (WKS) 
Tytuł: rewitalizacja terenu Parku Sieleckiego; 
 
Cel działania: ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miasta, zapewnienie 
możliwości wypoczynku i rekreacji, zwiększenie atrakcyjności obiektu, 
 
Krótki opis działania: dostosowanie Parku do prowadzenia działalności koncertowej; 
zbudowanie stacji transformatorowej w celu zapewnienia możliwości korzystania z energii 
elektrycznej o właściwych parametrach; 
 
Przedsięwzięcie 43 (WDR) 
Tytuł: Budowa oświetlenia w parkach i ciągach pieszych; 
 
Cel działania: ochrona dziedzictwa przyrodniczego parków i parków zabytkowych; 
zapewnienie możliwości bezpiecznej rekreacji; 
 
Krótki opis działania: budowa oświetlenia przyczyni się do ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego – zmniejszenie liczby uszkodzeń istniejącej zieleni oraz drzew; polepszy się 
stan bezpieczeństwa osób korzystających z możliwości rekreacji w parkach i ciągach 
pieszych; przedsięwzięcia dotyczyć będą m.in.: zabytkowego parku przy ulicy Żeromskiego; 
oświetlenia parku przy ulicy Piłsudskiego; oświetlenia ciągów pieszych w parku Środula. 
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Priorytet 6 
 

Zrównoważony rozwój miasta; 
 

Cel główny priorytetu: 
wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej Sosnowca; 

 
Cele szczegółowe priorytetu: 

• wzrost konkurencyjności miasta Sosnowca; 
• wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów miasta; 
• rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług; 
 
W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie: 
o wzmacniania miejskich ośrodków wzrostu; 

- działania na rzecz rozwoju i wzmacniania funkcji wzrostu w kierunku pełnienia 
funkcji ośrodka regionalnego w zakresie kultury, edukacji, transportu, gospodarki; 

o rewitalizacja terenów zdegradowanych; 
- przywracanie ładu przestrzeni publicznej i podnoszenie wartości substancji 

miejskiej; 
- nadawanie i przywracanie przestrzeni miejskiej funkcji gospodarczych, 

edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych; 
- wspieranie przygotowania terenów inwestycyjnych z dostępem do krajowej               

i międzynarodowej sieci drogowej; 
o budownictwa mieszkaniowego i rozwoju usług; 

- inwestycje w zakresie rewitalizacji i renowacji substancji i zasobów mieszkaniowych 
w mieście; 

- działania na rzecz rozwoju wszystkich dostępnych form prawnych i organizacyjnych 
budownictwa mieszkaniowego w mieście; 

 
Beneficjenci: 
Gmina Sosnowiec; jej związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne posiadające 
osobowość prawną; organizacje pozarządowe; partnerzy społeczni i gospodarczy; szkoły 
wyższe; kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych 
związków wyznaniowych; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość 
prawną; spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe; TBS; deweloperzy; 

 
Przedsięwzięcie 1 (WIM) 
Tytuł: Działania na obszarze oddziaływania CTL Maczki – Bór. Budowa drogi dla potrzeb 
Międzynarodowego Terminalu Logistycznego w Sławkowie połączona z przygotowaniem 
terenów pod działalność małych i średnich przedsiębiorstw, związana z obsługą 
przemieszczania potoków towarów z MTL Sławków. 
 
Cel działania: skomunikowanie obszaru, gdzie planowana jest lokalizacja przedsiębiorstw 
prowadzących działalność niezbędną dla prawidłowej obsługi Euroterminalu w Sławkowie 
oraz poprawa i rozwój infrastruktury transportu drogowego w Sosnowcu umożliwiającej 
połączenie Euroterminalu z siecią dróg krajowych i autostrad; osiągniecie ożywienia 
gospodarczego i społecznego poprzez nadanie terenom zdegradowanym po byłej kopalni 
piasku nowej funkcji społeczno-gospodarczej. 
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Krótki opis działania: budowa drogi wraz z uzbrojeniem; projektowana droga przewiduje 
połączenie terenów CTL Maczki – Bór i drogi krajowej DK-1 (S-1) z terminalem  Sławkowie 
i Cieślach oraz drogą E-94 w Sławkowie. 
 
Przedsięwzięcie 2 (WIM) 
Tytuł: Rekultywacja terenów po byłej KWK „Porąbka-Klimontów” celem utworzenia Strefy 
Aktywności Gospodarczej. 
 
Cel działania: osiągniecie ożywienia gospodarczego i społecznego poprzez nadanie terenom 
poprzemysłowym nowej funkcji gospodarczej; rozwiązywanie problemów rynku pracy; 
 
Krótki opis działania: rekultywacja techniczna obszaru pokopalnianego, wyburzenie lub 
adaptacja istniejących obiektów kubaturowych; uzbrojenie terenu parku technologicznego; 
 
Przedsięwzięcie 3 (PPU) 
Tytuł: Opracowanie „Studium układu komunikacyjnego gminy miejskiej Sosnowiec”. 
 
Cel działania: aktualizacja materiałów wejściowych koniecznych dla prawidłowego 
zdiagnozowania stanu istniejącego i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sosnowiec;. 
 
Krótki opis działania: opracowanie zostanie sporządzone przez wykonawców wyłonionych   
w drodze przetargu; sporządzenie opracowania studialnego wymaga opisu stanu układu 
komunikacyjnego i systemu transportowego; sporządzenie prognozy potrzeb 
komunikacyjnych i modelu rozwoju komunikacyjnego dla terenu miasta Sosnowca w jego 
granicach administracyjnych i większego, wynikającego z uwarunkowań funkcjonalno-
przestrzennych oraz innych o podobnym charakterze. 
 
Przedsięwzięcie 4 (PPU) 
Tytuł: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących 
wybrane fragmenty miasta zgodnie z „Wieloletnim programem sporządzania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowiec ”. 
 
Cel działania: sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obejmujących wybrane fragmenty miasta – przygotowanie podstawowych narzędzi 
umożliwiających lokalizację przedsięwzięcia inwestycyjnego na terenie miasta lub objęcie 
ochroną wskazanych terenów przyrodniczo cennych i innych do zachowania;. 
 
Krótki opis działania: opracowanie zostanie sporządzone przez zespół Pracowni Projektowo-
Urbanistycznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu wspomagany uzupełniająco o niezbędne 
opracowania towarzyszące, w razie konieczności zlecane w trybie ustawy – prawo zamówień 
publicznych; 
 
Przedsięwzięcie 5 (PPU) 
Tytuł: Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy wraz z oceną postępu         
w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowiec     
i ich aktualności. 
 
Cel działania: spełnienie wymogu proceduralnego zapisanego w art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, związanego z racjonalnym                        
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i uporządkowanym gospodarowaniem przestrzenią gminy, gwarantującym jej zrównoważony 
rozwój z równoczesnym uwzględnieniem najważniejszych potrzeb gminy; 
 
Krótki opis działania: opracowanie zostanie sporządzone przez zespół Pracowni Projektowo-
Urbanistycznej Urzędu Miejskiego; na tej podstawie, po rozstrzygnięciu przez Radę Miejską 
kwestii aktualności posiadanych materiałów planistycznych, zostanie w miarę potrzeb 
skorygowany wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, co umożliwi sukcesywne przygotowanie dokumentów planistycznych 
koniecznych dla lokalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie miasta. 
 
Przedsięwzięcie 6 (WIM) 
Tytuł: Rewitalizacja terenów po byłych zakładach POLITEX sąsiadującego z terenami po 
KWK „Sosnowiec”. Rekultywacja terenów po byłych zakładach POLITEX w Parku Środula 
– zadanie 1. 
 
Cel działania: osiągniecie ożywienia gospodarczego i społecznego poprzez nadanie terenom 
poprzemysłowym nowej funkcji społeczno-gospodarczej; 
 
Krótki opis działania: rekultywacja terenu techniczna (podstawowa) i biologiczna 
(szczegółowa); 
 
Przedsięwzięcie 7 (WIM) 
Tytuł: Rewitalizacja terenów po byłych zakładach POLITEX sąsiadującego z terenami po 
KWK „Sosnowiec”. Budowa drogi dojazdowej do CCSR wraz z infrastrukturą. 
 
Cel działania: budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych, 
sportowych, edukacyjnych i turystycznych; 
 
Krótki opis działania: budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem, chodników, ścieżek 
rowerowych; odwodnienie, przebudowa gazociągu; zazielenienie terenu wokół stoku; 
elementy małej architektury; 
 
Przedsięwzięcie 8 (WIM) 
Tytuł: Rewitalizacja terenów po byłej KWK „Sosnowiec” – etap III: Drogi wewnętrzne na 
terenie KWK Sosnowiec – etap I. 
 
Cel działania: osiągniecie ożywienia gospodarczego i społecznego poprzez nadanie terenom 
poprzemysłowym nowej funkcji społeczno-gospodarczej; wzrost atrakcyjności gospodarczej 
miasta; stworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy poprzez uruchomienie 
nowego terenu aktywności gospodarczej; skomunikowanie go z centrum miasta. 
 
Krótki opis działania: powyższe zadanie inwestycyjne stanowi kontynuację działań podjętych 
w 2006 roku; zagospodarowanie terenów poprzemysłowych byłej KWK „Sosnowiec”; 
budowa dróg o charakterze ulicznym, wykonanie robót nawierzchniowo-ziemnych wraz         
z odwodnieniem nawierzchni, oświetlenie zabezpieczenie istniejących kabli 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych; 
 
Przedsięwzięcie 9 (WIM) 
Tytuł: Rewitalizacja terenów po byłej KWK „Sosnowiec” – etap III: Drogi wewnętrzne na 
terenie KWK Sosnowiec – etap II. 
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Cel działania: osiągniecie ożywienia gospodarczego i społecznego poprzez nadanie terenom 
poprzemysłowym nowej funkcji społeczno-gospodarczej; wzrost atrakcyjności gospodarczej 
miasta; stworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy poprzez uruchomienie 
nowego terenu aktywności gospodarczej; skomunikowanie go z centrum miasta. 
 
Krótki opis działania: powyższe zadanie inwestycyjne stanowi kontynuację działań podjętych 
w 2006 roku; zagospodarowanie terenów poprzemysłowych byłej KWK „Sosnowiec”; 
budowa dróg o charakterze ulicznym, wykonanie robót nawierzchniowo-ziemnych wraz         
z odwodnieniem nawierzchni, oświetlenie zabezpieczenie istniejących kabli 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych; 
 
Przedsięwzięcie 10 (WIM) 
Tytuł: Rewitalizacja terenów po byłej KWK „Sosnowiec” – etap III: Rekultywacja terenu 
KWK Sosnowiec – etap II. 
 
Cel działania: przywrócenie zdegradowanym terenom poprzemysłowym KWK Sosnowiec 
funkcji gospodarczej; 
 
Krótki opis działania: rekultywacja terenu techniczna (podstawowa) i biologiczna 
(szczegółowa) na obszarze około 10,5 ha; 
 
Przedsięwzięcie 11 (WPG) 
Tytuł: Rewitalizacja obszarów miejskich. 
 
Cel działania: przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanym obszarom 
Sosnowca; 
 
Krótki opis działania: Sosnowiec jako miasto silnie zurbanizowane posiada również obszary 
zdegradowanej substancji miejskiej o zniszczonej infrastrukturze technicznej i problemach 
społecznych. Podstawą prowadzenia rewitalizacji jest Lokalny Program Rewitalizacji 
obszarów miejskich zatwierdzony przez Radę Miejską określający wstępnie zakres prac do 
wykonania na danym obszarze. 
 
Przedsięwzięcie 12 (MZBM TBS) 
Tytuł: Budowa nowych mieszkań w ramach budownictwa społecznego; 
 
Cel działania: powstanie nowych budynków mieszkalnych w mieście i poprawa warunków 
mieszkaniowych; 
 
Krótki opis działania: zabudowanie wolnych posesji przy ulicy Dęblińskiej 9 i przy ulicy 
Zegadłowicza, na których powstaną nowe budynki mieszkalne; 
 
Przedsięwzięcie 13 (MZBM TBS) 
Tytuł: Budowa placówek usługowych i handlowych w miejscach inwestycji Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego w Sosnowcu; 
 
Cel działania: rozwój sieci handlowych i usługowych w celu poprawy warunków 
mieszkaniowych; 
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Krótki opis działania: zbudowanie nowych placówek usługowych i handlowych                     
w sąsiedztwie powstających obiektów mieszkaniowych; 
 
Przedsięwzięcie 14 (WAB) 
Tytuł: Poprawa estetyki miasta; 
 
Cel działania: kontynuowanie odnowy elewacji budynków w mieście – należących do gminy, 
spółdzielni mieszkaniowych oraz innych właścicieli; 
 
Krótki opis działania: odnawianie; malowanie; renowacja elewacji budynków i budowli        
w mieście; doskonalenie miejskiego systemu informacji i komunikacji wizualnej; 
podejmowanie zgodnych z prawem działań w zakresie likwidacji obiektów 
zdekapitalizowanych.  
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Priorytet 7 
 

Transport; 
 

Cel główny priorytetu: 
ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego; 

 
Cele szczegółowe priorytetu: 

• udrożnienie sieci drogowej miasta Sosnowca; 
• zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu osób; 
 
W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie: 
o modernizacji i rozbudowy sieci drogowej; 

- sieć drogowa została podzielona na dwa obszary: pierwszy to sieć kluczowa, do 
której zaliczono drogi wojewódzkie i krajowe wraz z kluczowymi drogami 
powiatowymi; drugi to sieć uzupełniająca obejmująca drogi gminne. W obu 
obszarach wsparcie uzyskiwać będą mogły projekty z zakresu budowy i rozbudowy 
dróg, obiektów poprawiających bezpieczeństwo, drogowych obiektów inżynierskich; 
projekty związane z systemami zarządzania ruchem drogowym; 

o modernizacja i rozbudowa transportu publicznego; 
- poprzez inwestycje w infrastrukturę liniową, przede wszystkim transport szynowy; 

infrastrukturę punktową – węzły komunikacyjne i centra przesiadkowe; projekty       
z zakresu zakupu i modernizacji taboru oraz infrastruktury na potrzeby transportu 
publicznego a także teleinformatycznych systemów wspomagających zarządzanie 
transportem publicznym. 

 
Beneficjenci: 
Gmina Sosnowiec; jej związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne posiadające 
osobowość prawną; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;  
 
Przedsięwzięcie 1(WIM) 
Tytuł: Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulicy Piłsudskiego i ulicy Baczyńskiego. 
 
Cel działania: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta, poprawa stanu 
istniejących dróg; zwiększenie i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta; 
podniesienie komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowników; zwiększenie dostępności 
transportowej do KSSE; 
 
Krótki opis działania: przebudowa drogi wraz z uzbrojeniem na odcinku od ulicy Sobieskiego 
do ulicy Baczyńskiego; przebudowa skrzyżowania ulicy Piłsudskiego – Kierocińskiej – 
Grabowej i remont przejścia podziemnego pod tym skrzyżowaniem; remont wiaduktu w ciągu 
ulicy Piłsudskiego nad DK-86; przebudowa ulicy Baczyńskiego. 
 
Przedsięwzięcie 2 (WIM) 
Tytuł: Udoskonalenie układu komunikacyjnego miasta poprzez połączenie ulicy 11 Listopada 
z drogą krajową nr 1 (S-1) w Sosnowcu; 
 
Cel działania: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta oraz regionalnego 
układu transportowego, zwiększenie i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta; 
budowa nowych odcinków dróg uzupełniających istniejącą sieć; właściwe skomunikowanie 
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inwestorów działających na terenie KSSE Dańdówka z centrum miasta oraz kooperantami 
zlokalizowanymi na kierunku Warszawa – Cieszyn – Warszawa; właściwe skomunikowanie 
obszaru dla planowanej lokalizacji działalności gospodarczej; 
 
Krótki opis działania: budowa drogi, chodników, odwodnienie, oświetlenie drogi; 
przebudowa gazociągu i kabli teletechnicznych; przezbrojenie terenu ronda; roboty ziemne 
nasypu drogowego; budowa drogi, oświetlenie drogi; budowa pasów włączenia i wyłączenia  
z S-1; przebudowa drogi wraz z uzbrojeniem oraz przebudowa linii tramwajowej nr 26 i 27; 
zakres robót obejmie m.in.: budowę drogi łączącej ulicę 11 Listopada z drogą krajową nr 1 
(S-1); budowę wjazdu i zjazdu na drogę łączącą ulicę 11 listopada z S-1 z kierunku Warszawa 
– Sosnowiec; budowę wjazdu i zjazdu na S-1 w km 543,34 z kierunku Bielsko - Warszawa;  
 
Przedsięwzięcie 3 (WIM) 
Tytuł: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego. 
 
Cel działania: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta oraz regionalnego 
układu transportowego; zwiększenie i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta;  
 
Krótki opis działania: zadanie to wchodzi w skład większego projektu pn.: „Przebudowa 
dwupasmowego układu drogowego na osi północ-południe” obejmującego ulice: Braci 
Mieroszewskich; 11 Listopada, Wojska Polskiego; zakres robót to m.in.: przebudowa układu 
drogowego na odcinku 9,381 km łącznie z przebudową skrzyżowań oraz przedłużeniem linii 
tramwajowej nr 15 do dzielnicy Dańdówka; przebudowa skrzyżowań ulicy Wojska Polskiego 
z ulicami: Wygoda; Tuwima; Konstytucji; przebudowa ulicy Braci Mieroszewskich od 
skrzyżowania z ulicą Szymanowskiego do skrzyżowania z ulicą Lelewela; 
 
Przedsięwzięcie 4 (WIM) 
Tytuł: Współpraca przy regionalnym programie budowy Drogowej Trasy Średnicowej; 
 
Cel: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta oraz regionalnego układu 
transportowego; zwiększenie i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta;  
 
Krótki opis działania: wypracowanie koncepcji przebiegu Drogowej Trasy Średnicowej przez 
miasto Sosnowiec od granicy z Mysłowicami do granicy z Dąbrową Górniczą; budowa jezdni 
głównych i uzupełniających; przebudowa skrzyżowań oraz węzłów komunikacyjnych             
i włączenie ich w układ drogowy miasta; 
 
Przedsięwzięcie 5 (WIM) 
Tytuł: Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych w mieście;  
 
Cel: zapewnienie drożności i sprawności układu komunikacyjnego miasta oraz utrzymanie 
dostępności jego komunikacyjnej;  
 
Krótki opis działania: remonty, modernizacje i przebudowy wiaduktów, mostów oraz innych 
drogowych obiektów inżynieryjnych w mieście; 
 
Przedsięwzięcie 6 (WIM) 
Tytuł: Modernizacja drogi krajowej DK-94 na odcinku przebiegającym przez Sosnowiec – 
Alei Zagłębia Dąbrowskiego; 
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Cel: skomunikowanie obiektów usługowych zlokalizowanych przy ciągu komunikacyjnym; 
Poprawa dostępności komunikacyjnej; 
 
Krótki opis działania: przebudowa i rozbudowa węzła „Zuzanna”; integracja układu 
komunikacyjnego; 
 
Przedsięwzięcie 7 (WIM) 
Tytuł: Połączenie ulicy Mireckiego z ulicą Baczyńskiego i DK-86. 
 
Cel działania: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta oraz regionalnego 
układu transportowego; zwiększenie i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta; 
odciążenie ulicy Piłsudskiego oraz skomunikowanie podmiotów gospodarczych działających 
w obrębie ulicy Ptasiej; 
 
Krótki opis działania: budowa drogi wraz z uzbrojeniem; 
 
Przedsięwzięcie 8 (WIM) 
Tytuł: Przebudowa ulicy Kombajnistów wraz z uzbrojeniem – I etap. 
 
Cel działania: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta oraz regionalnego 
układu transportowego; zwiększenie i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta; 
właściwe skomunikowanie terenów pokopalnianych przeznaczonych pod działalność 
produkcyjno-usługową; 
 
Krótki opis działania: niniejsze zadanie inwestycyjne stanowi kontynuację działań podjętych 
w 2006 roku.; etap I przebudowy ulicy Kombajnistów obejmuje odcinek od skrzyżowania      
z ulica Jaskółek do skrzyżowania z ulicą Zaruskiego: budowa drogi oświetlenia drogowego, 
sieci wodociągowej; c.o., elektroenergetycznej, budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej; 
 
Przedsięwzięcie 9 (WIM) 
Tytuł: Rewitalizacja terenów po byłej KWK „Sosnowiec” – etap I; Przebudowa ulicy 
Kombajnistów  – II etap. 
 
Cel działania: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta; zwiększenie               
i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta; właściwe skomunikowanie terenów 
pokopalnianych przeznaczonych pod działalność produkcyjno-usługową; 
 
Krótki opis działania: dokończenie przebudowy ulicy Kombajnistów; budowa drogi 
oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej; c.o., elektroenergetycznej, budowa kanalizacji 
deszczowej, sanitarnej; 
 
Przedsięwzięcie 10 (WIM) 
Tytuł: Rewitalizacja terenów po byłej KWK „Sosnowiec” – etap II: Przebudowa ulicy 
Narutowicza i Witosa wraz z remontem obiektów mostowych.. 
 
Cel działania: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta oraz regionalnego 
układu transportowego; zwiększenie i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta; 
właściwe skomunikowanie terenów pokopalnianych przeznaczonych pod działalność 
produkcyjno-usługową; 
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Krótki opis działania: przebudowa drogi; oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej; c.o., 
elektroenergetycznej, budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej; 
 
Przedsięwzięcie 11 (WIM) 
Tytuł: Przebudowa ulicy Partyzantów i Franciszkańskiej. 
 
Cel działania: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta; zwiększenie                
i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta;  
 
Krótki opis działania: wykonanie przebudowy ulicy w zakresie wymiany nawierzchni jezdni  
i chodników; zmiany organizacji parkowania; budowy ścieżki rowerowej oraz niezbędnej 
infrastruktury w tym małej architektury; niezbędne przekładki uzbrojenia; przebudowa 
skrzyżowania ulicy Partyzantów i 1-go Maja wraz z sygnalizacją świetlną; 
 
Przedsięwzięcie 12 (WIM) 
Tytuł: Budowa dróg w rejonie ulic: Katowicka – Wesołowskiego – etap II: Budowa ulicy 
Zielonogórskiej; 
 
Cel działania: rozbudowa miejskiej sieci drogowej;  
 
Krótki opis działania: budowa drogi wraz z uzbrojeniem; odwodnienie; 
 
Przedsięwzięcie 13 (WIM) 
Tytuł: Połączenie ulicy Lenartowicza i Szenwalda z DK-1; 
 
Cel działania: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta oraz regionalnego 
układu transportowego; zwiększenie i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta;  
 
Krótki opis działania: przebudowa drogi wraz z uzbrojeniem; przebudowa wiaduktu; 
 
Przedsięwzięcie 14 (WIM) 
Tytuł: Budowa ulicy Klimontowskiej w kierunku Osiedla Kukułek; 
 
Cel działania: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta; zwiększenie               
i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta; zapewnienie obsługi komunikacyjnej 
części nowo projektowanego osiedla mieszkaniowego; 
 
Krótki opis działania: niniejsze zadanie inwestycyjne stanowi kontynuację działań podjętych 
w 2006 roku; budowa jezdni, chodników, miejsc postojowych; elementy małej architektury; 
rekultywacja przyległych terenów zielonych; kanalizacja deszczowa i sanitarna; 
 
Przedsięwzięcie 15 (WIM) 
Tytuł: Budowa dróg na Osiedlu Środula wraz z kanalizacją – etap II; 
 
Cel działania: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta; podniesienie 
komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowników;  
 
Krótki opis działania: budowa drogi, chodników, kanalizacji deszczowej i sanitarnej; 
przebudowa sieci wodociągowej; 
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Przedsięwzięcie 16 (WIM) 
Tytuł: Budowa węzła ulic 11 Listopada, Hubala-Dobrzańskiego i Nowo Klimontowskiej oraz 
modernizacja ulicy Hubala-Dobrzańskiego. 
 
Cel działania: udrożnienie, integracja i modernizacja układu komunikacyjnego miasta; 
podniesienie komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowników; budowa nowych odcinków dróg 
uzupełniających istniejącą sieć; 
 
Krótki opis działania: budowa węzła wyżej wymienionych ulic – powierzchnia ok. 20.100 m2; 
modernizacja ulicy Hubala-Dobrzańskiego; 
 
Przedsięwzięcie 17 (WIM) 
Tytuł: Przebudowa ulicy Andersa; 
 
Cel działania: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta; podniesienie 
komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowników; poprawa stanu istniejących dróg; 
 
Krótki opis działania: przebudowa drogi wraz z uzbrojeniem (ok. 2,5 km) połączona               
z przebudową linii tramwajowej; 
 
Przedsięwzięcie 18 (WIM) 
Tytuł: Przebudowa ulicy Lenartowicza i Dworskiej do węzła „Zuzanna”; 
 
Cel działania: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta oraz regionalnego 
układu transportowego; podniesienie komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowników; poprawa 
stanu istniejących dróg; 
 
Krótki opis działania: przebudowa drogi wraz z uzbrojeniem – na odcinku około 3,6 km; 
 
Przedsięwzięcie 19 (WIM) 
Tytuł: Budowa ulicy Nowo Klimontowskiej; 
 
Cel działania: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta; zwiększenie               
i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta; budowa nowych odcinków dróg 
uzupełniających istniejącą sieć; 
 
Krótki opis działania: budowa ulicy wraz z uzbrojeniem (z wyłączeniem węzła z ulicami 
Hubala-Dobrzańskiego i 11 Listopada); 
 
Przedsięwzięcie 20 (WIM) 
Tytuł: Przebudowa ulic Mikołajczyka i Powstańców; 
 
Cel działania: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta; zwiększenie               
i udoskonalenie dostępności komunikacyjnej miasta;  
 
Krótki opis działania: przebudowa ulicy wraz z uzbrojeniem połączona z remontem obiektu 
mostowego nad torami PKP; 
 
Przedsięwzięcie 21 (WIM) 
Tytuł: Przebudowa układu drogowego ulicy Kresowej; 
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Cel: udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta; zwiększenie i udoskonalenie 
dostępności komunikacyjnej miasta; 
 
Krótki opis działania: przebudowa ulicy wraz z uzbrojeniem połączona z remontem obiektów 
mostowych nad torami kolejowymi i nad rzeką Brynicą; poprawa dostępności 
komunikacyjnej terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych, w tym nowego stadionu 
piłkarskiego i obiektów towarzyszących;  
 
Przedsięwzięcie 22(WDR) 
Tytuł: Budowa oświetlenia terenu pomiędzy ul. 1 Maja – ul. Ostrogórską – Parkiem 
Harcerskim – Rzeką Czarna Przemsza w Sosnowcu; 
 
Cel działania: poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych istniejącego układu 
drogowego – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ruchu pieszego, poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców; 
 
Krótki opis działania: budowa nowego oświetlenia; 
 
Przedsięwzięcie 23 (WDR) 
Tytuł: Budowa oświetlenia na Osiedlu „Juliusz”; 
 
Cel działania: poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych istniejącego układu 
drogowego – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ruchu pieszego, poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców; 
 
Krótki opis działania: budowa nowego oświetlenia; 
 
Przedsięwzięcie 24 (WDR) 
Tytuł: Budowa oświetlenia przy ulicy Okrzei – Północnej - Grottgera; 
 
Cel działania: poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych istniejącego układu 
drogowego – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ruchu pieszego, poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców; 
 
Krótki opis działania: budowa nowego oświetlenia; 
 
Przedsięwzięcie 25 (WDR) 
Tytuł: Budowa oświetlenia na Osiedlu przy ulicy Szpaków; 
 
Cel działania: poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych istniejącego układu 
drogowego – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ruchu pieszego, poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców; 
 
Krótki opis działania: budowa nowego oświetlenia; 
 
Przedsięwzięcie 26 (WDR) 
Tytuł: Budowa oświetlenia przy ul. Zaruskiego – etap II; 
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Cel działania: poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych istniejącego układu 
drogowego – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ruchu pieszego, poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców; 
 
Krótki opis działania: budowa nowego oświetlenia; 
 
Przedsięwzięcie 27 (WDR) 
Tytuł: Budowa oświetlenia przy ul. Lenartowicza – etap II; 
 
Cel działania: poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych istniejącego układu 
drogowego – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ruchu pieszego, poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców; 
 
Krótki opis działania: budowa nowego oświetlenia; 
 
Przedsięwzięcie 28 (WDR) 
Tytuł: Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej; 
 
Cel działania: poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych istniejącego układu 
drogowego – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ruchu pieszego, poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców; 
 
Krótki opis działania: budowa nowego oświetlenia; 
 
Przedsięwzięcie 29 (WDR) 
Tytuł: Budowa oświetlenia przy Warszawskiej; 
 
Cel działania: poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych istniejącego układu 
drogowego – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ruchu pieszego, poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców; 
 
Krótki opis działania: budowa nowego oświetlenia; 
 
Przedsięwzięcie 30 (WDR) 
Tytuł: Budowa oświetlenia przy Kraszewskiego; 
 
Cel działania: poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych istniejącego układu 
drogowego – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ruchu pieszego, poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców; 
 
Krótki opis działania: budowa nowego oświetlenia; 
 
Przedsięwzięcie 31 (WDR) 
Tytuł: Budowa oświetlenia przy Stalowej; 
 
Cel działania: poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych istniejącego układu 
drogowego – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ruchu pieszego, poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców; 
 
Krótki opis działania: budowa nowego oświetlenia; 
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Przedsięwzięcie 32 (WIM) 
Tytuł: Przedłużenie linii tramwajowej nr 15 do Osiedla „Zagórze” w Sosnowcu; 
 
Cel działania: rozbudowa i zintegrowanie publicznego transportu pasażerskiego w mieście; 
 
Krótki opis działania: poprowadzenie linii tramwajowej nr 15 wzdłuż ulicy Rydza Śmigłego    
i  11 Listopada do połączenia z linią nr 27 w dzielnicy Dańdówka; 
 
Przedsięwzięcie 33  (WDR) (WIM) 
Tytuł: Kontynuowanie projektu wymiany i modernizacji taboru Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu oraz modernizacji miejskiej infrastruktury drogowej 
służącej pasażerom. 
 
Cel działania: rozbudowa, zintegrowanie i udoskonalenie publicznego transportu 
pasażerskiego w mieście; 
 
Krótki opis działania: rozpoznanie możliwości pozyskania kolejnych środków na zakup 
nowych jednostek taboru autobusowego i ewentualne pozyskanie funduszy; prowadzenie 
dalszej modernizacji infrastruktury drogowej służącej komunikacji pasażerskiej w mieście. 
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Priorytet 8 
 

Infrastruktura edukacyjna; 
 

Cel główny priorytetu: 
stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych 

poszukiwanych na rynku pracy; 
 

Cele szczegółowe priorytetu: 
• wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie wyższym; 
• wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, 

podstawowym gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym; 
• wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego; 
 
W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie: 
o szkolnictwa wyższego; 

- wspieranie inwestycji podnoszących jakość obiektów dydaktycznych i sportowych, 
ich wyposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia; 

- projekty z zakresu komputerowego wspomagania zarządzania szkolnictwem; 
o infrastruktury oświatowej; 

- rozwój obiektów dydaktycznych, sportowych, bibliotek przyszkolnych                        
i towarzyszącej im infrastruktury społeczno-edukacyjnej; 

- zintegrowane systemy zarządzania oświatą; 
o infrastruktury kształcenia ustawicznego; 

- inwestycje w obiekty dydaktyczne; 
- systemy zarządzania oświatą; 

 
 
Beneficjenci: 
Gmina Sosnowiec; jej związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne posiadające 
osobowość prawną; jednostki naukowe; organizacje pozarządowe; partnerzy społeczni            
i gospodarczy; szkoły wyższe; kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne 
kościołów i innych związków wyznaniowych; jednostki sektora finansów publicznych 
posiadające osobowość prawną; osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 
szkoły i placówki oświatowe; 
 
Przedsięwzięcie 1(WIM) 
Tytuł: Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego       
w Sosnowcu; 
 
Cel działania: rozwój miejskich ośrodków akademickich, podnoszenie poziomu 
wykształcenia mieszkańców miasta, dostosowanie systemu kształcenia do zmieniających się 
potrzeb rynku pracy; 
 
Krótki opis działania: przedsięwzięcie to stanowi kontynuację działań podjętych w 2006 roku; 
roboty wyburzeniowe, budowa budynku Centrum; roboty instalacji wewnętrznych; 
wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu 
oraz elementami małej architektury; 
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Przedsięwzięcie 2 (WIM) 
Tytuł: Adaptacja budynku szkolnego przy ulicy Będzińskiej na potrzeby Uniwersytetu 
Śląskiego; 
 
Cel działania: rozwój miejskich ośrodków akademickich, podnoszenie poziomu 
wykształcenia mieszkańców miasta, dostosowanie systemu kształcenia do zmieniających się 
potrzeb rynku pracy; 
 
Krótki opis działania: nowa izolacja fundamentów; docieplenie ścian zewnętrznych wymiana 
okien; wymiana pokrycia dachu; wymiana instalacji c.o. i sieci wody zimnej i ciepłej; 
instalacji ppoż.; montaż dźwigu osobowego; przebudowa przełączy sieci wodno-
kanalizacyjnych; dobudowa dodatkowej kondygnacji; budowa nowego obiektu kubaturowego 
(hala sportowa); nowe zagospodarowanie terenu; 
 
Przedsięwzięcie 3 (WIM) 
Tytuł: Adaptacja i zagospodarowanie dotychczasowych budynków uniwersyteckich 
przekazanych miastu. 
 
Cel działania: prawidłowe zagospodarowanie budynków uniwersyteckich dotychczas 
eksploatowanych przez Uniwersytet Śląski; 
 
Krótki opis działania: odnowienie, remonty i adaptacje przejętych budynków do nowych 
celów i potrzeb. 
 
Przedsięwzięcie 4 (WED) 
Tytuł: Przebudowa ogrodów przedszkolnych (doposażenie w sprzęt do zabaw i ćwiczeń        
w urządzenia z certyfikatem bezpieczeństwa). 
 
Cel działania: wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie 
przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym; 
 
Krótki opis działania: przedsięwzięcie to obejmuje modernizację i przebudowę ogrodów 
przedszkolnych tzn. w miejsce zdemontowanych starych urządzeń zamontowanie nowych 
katalogowych posiadających certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z wymogami przepisów 
unijnych oraz z zachowaniem stref bezpieczeństwa pomiędzy montowanymi urządzeniami; 
ogrodzenie całych placów zabaw lub piaskownic; rekultywację terenów zielonych 
(dosadzanie krzewów i drzew); 
 
Przedsięwzięcie 5 (WED) 
Tytuł: Organizacja Miejskiego Ośrodka Pracy Pozaszkolnej dla Dzieci i Młodzieży. 
 
Cel działania: wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie 
przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym; 
 
Krótki opis działania: planowane jest przekształcenie funkcjonujących placówek pracy 
pozaszkolnej w Miejski Ośrodek Pracy Pozaszkolnej dla dzieci i Młodzieży, którego celem 
jest wzbogacenie oferty pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży naszego miasta; przedsięwzięcie 
to wymaga wyposażenia ośrodka w niezbędny sprzęt, urządzenia, materiały    i pomoce 
dydaktyczne. 
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Przedsięwzięcie 6 (WED) 
Tytuł: Przekształcenie Ośrodka Szkolno-Rehabilitacyjnego w Centrum Rehabilitacji. 
 
Cel działania: wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie 
przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym; 
 
Krótki opis działania: w ramach tego przedsięwzięcia wsparcie uzyskają projekty mające na 
celu poprawę stanu infrastruktury rehabilitacyjnej; budowę, modernizacje i doposażenie        
w sprzęt rehabilitacyjny oraz inne niezbędne przedmioty. 
 
Przedsięwzięcie 7 (WED) 
Tytuł: Organizacja doradztwa zawodowego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 
 
Cel działania: wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie 
przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym; 
 
Krótki opis działania: w ramach tego przedsięwzięcia powstaną ośrodki doskonalenia 
zawodowego; a w tym diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informację; pomoc         
w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; gromadzenie i udostępnianie informacji 
edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; udzielanie 
indywidualnych porad uczniom i rodzicom; wspieranie w działaniach doradczych rodziców     
i nauczycieli 
 
Przedsięwzięcie 8 (WIM) 
Tytuł: Budowa sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych przy ulicy Wawel 2. 
 
Cel działania: wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie 
przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym; rozbudowa publicznej 
infrastruktury kulturalnej miasta; zwiększenie zróżnicowanej jakościowo oferty spędzania 
czasu wolnego; 
 
Krótki opis działania: w ramach tego przedsięwzięcia planowane jest wybudowanie Sali 
Koncertowej dla 300 osób przy Zespole Szkół Muzycznych wraz z instalacjami: elektryczna; 
c.o.; wentylacja; klimatyzacja, zmiana zasilania energetycznego, budowa ogrodzenia wraz      
z nową stacją transformatorową oraz jej wyposażenie w zaplecze gospodarcze i techniczne; 
sala będzie wykorzystywana zarówno przez uczniów Szkoły Muzycznej oraz inne instytucje 
funkcjonujące na terenie naszego miasta, w tym także do organizowania konkursów                 
i koncertów planowanego Festiwalu Kiepurowskiego; 
 
Przedsięwzięcie 9 (WED) 
Tytuł: Przebudowa i modernizacja boisk przyszkolnych. 
 
Cel: podniesienie jakości sportowych obiektów dydaktycznych oraz ich wyposażenia; 
 
Krótki opis działania: przebudowa i modernizacja oraz poprawa zagospodarowania otoczenia 
przyszkolnych sportowych obiektów dydaktycznych; 
 
Przedsięwzięcie 10 (WED) 
Tytuł: Organizacja sieci ośrodków kształcenia praktycznego. 
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Cel działania: wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie 
przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym; 
 
Krótki opis działania: modernizacja funkcjonujących ośrodków kształcenia praktycznego i 
wyposażenie ich w wymagany sprzęt i narzędzia niezbędne do prawidłowego 
przeprowadzania kształcenia praktycznego i zewnętrznych egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe;  
 
Przedsięwzięcie 11 (WED) 
Tytuł: System zabezpieczeń i ochrony placówek oświatowych zapewniający bezpieczeństwo 
uczniom. 
 
Cel działania: wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie 
przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym; 
 
Krótki opis działania: budowa sytemu zabezpieczeń i ochrony obejmującego wszystkie 
placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Sosnowca;  
 
Przedsięwzięcie 12 (WED) 
Tytuł: Przystosowanie istniejącego Centrum Kształcenia Ustawicznego do potrzeb                  
i wymogów lokalnego rynku pracy. 
Cel działania: wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w mieście 
Sosnowcu. 
Krótki opis działania: przystosowanie istniejącego Centrum Kształcenia Ustawicznego do 
potrzeb i wymogów lokalnego rynku pracy; przedsięwzięcie to wynika z przekonania, iż 
rozwój kształcenia ustawicznego jest niezbędnym elementem doskonalenia wiedzy                  
i umiejętności, a więc doskonalenie jakości procesu nauczania oraz poszerzenie oferty 
kształcenia dla osób zdobywających nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe; 
wzmacnianie infrastruktury kształcenia ustawicznego; modernizacja ośrodków 
dydaktycznych; 
 
Przedsięwzięcie 13 (PUP) 
Tytuł: Szkolenie drogą do sukcesu. 
Cel działania: stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach 
zawodowych poszukiwanych na rynku pracy, wzmocnienie systemu szkoleń                        
i przekwalifikowań;. 
Krótki opis działania: prowadzenie szkoleń zmieniających zawód lub podnoszące 
kwalifikacje; wybór ścieżki do indywidualnego postępowania; wybór kierunku szkolenia 
odpowiedniego do posiadanych predyspozycji i potrzeb rynku pracy; raporty diagnostyczne o 
popycie na prace i podaży zasobów pracy; 
 
Przedsięwzięcie 14 (ARL SA) 
Tytuł: Realizacja Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI. 
Cel działania: wzrost wykształcenia mieszkańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian 
społecznych i gospodarczych w poczuciu bezpieczeństwa społecznego i publicznego; 
 
Krótki opis działania: zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację, 
samokształcenie i zdobywanie kwalifikacji; poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników    
i przedsiębiorstw oraz elastyczność rynku pracy; 
 



 61

Priorytet 9 
 

Zdrowie i rekreacja; 
 

Cel główny priorytetu: 
poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta; 

 
Cele szczegółowe priorytetu: 

• wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego; 
• wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego; 
• poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego; 
 
W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie: 
o lecznictwa zamkniętego; 

- wspieranie modernizacji obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia,     
w tym sal zabiegowych i operacyjnych; 

- wyposażenie obiektów ochrony służby zdrowia w odpowiedni sprzęt; 
- budowa kompleksowych systemów zarządzania służba zdrowia oraz komputeryzacja 

usług świadczonych w zakresie lecznictwa; 
o lecznictwa otwartego; 

- wspieranie modernizacji obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia; 
- wyposażenie obiektów ochrony służby zdrowia w odpowiedni sprzęt; 
- budowa kompleksowych systemów zarządzania służba zdrowia oraz komputeryzacja 

usług świadczonych w zakresie lecznictwa; 
o infrastruktury sportowej; 

- przedsięwzięcia prowadzacie do tworzenia nowych oraz poprawy jakości 
istniejących obiektów o charakterze sportowym i rekreacyjnych, dostępnych dla 
wszystkich mieszkańców; 

 
Beneficjenci: 
Gmina Sosnowiec; jej związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne posiadające 
osobowość prawną; zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony 
zdrowia; organizacje pozarządowe; partnerzy społeczni i gospodarczy; szkoły wyższe; 
kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków 
wyznaniowych; spółdzielnie mieszkaniowe; wspólnoty mieszkaniowe; TBS; 
 
Przedsięwzięcie 1 (WZO) 
Tytuł: Modernizacja bloku operacyjnego z doposażeniem w sprzęt oraz aparaturę medyczną 
szpitali miejskich w Sosnowcu. 
 
Cel działania: podniesienie standardu bloku operacyjnego oraz poprawa jakości świadczonych 
usług medycznych; 
 
Krótki opis działania: modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego oraz zakup                     
i modernizacja niezbędnej aparatury medycznej; 
 
Przedsięwzięcie 2 (WZO) 
Tytuł: Modernizacja i doposażenie diagnostyki RTG w szpitalach miejskich w Sosnowcu; 
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Cel działania: poprawa wczesnej diagnostyki chorób; 
 
Krótki opis działania: modernizacja pomieszczeń pracowni RTG oraz zakup nowocześniejszej    
i bezpieczniejszej aparatury RTG; 
 
Przedsięwzięcie 3 (WZO) 
Tytuł: Modernizacja pracowni diagnostyki laboratoryjnej w szpitalach miejskich                    
w Sosnowcu; 
 
Cel działania: poprawa jakości świadczonych usług medycznych lecznictwa zamkniętego; 
 
Krótki opis działania: unowocześnienie pomieszczeń diagnostyki laboratoryjnej oraz zakup 
niezbędnej aparatury medycznej; 
 
Przedsięwzięcie 4 (WZO) 
Tytuł: Termomodernizacja obiektów szpitali miejskich w Sosnowcu; 
 
Cel działania: zmniejszenie utraty ciepła budynku szpitala, zmniejszenie ilości spalanych 
materiałów cieplnych oraz ograniczenie emisji spalin do atmosfery; zmniejszenie kosztów 
stałych szpitala; poprawa bezpieczeństwa pacjentów; 
 
Krótki opis działania: likwidacja starej elewacji budynku z płyt acekolowych (azbestowo-
cementowych) i wykonanie elewacji z materiałów bezpiecznych odpowiadających kryteriom 
norm polskich oraz Unii Europejskiej; wymiana okien w budynku szpitala; 
 
Przedsięwzięcie 5 (WZO) 
Tytuł: modernizacja i rozbudowa systemów przeciwpożarowych w szpitalach miejskich        
w Sosnowcu; 
 
Cel działania: zapewnienie bezpieczeństwa obiektom służby zdrowia oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa pacjentom i kadrze medycznej; 
 
Krótki opis działania: modernizacja istniejącego systemu przeciwpożarowego (gaśnice, 
hydranty, oznaczenia przeciwpożarowe) oraz wykonanie prac zapewniających właściwe 
warunku ewakuacji; 
 
Przedsięwzięcie 6 (WZO) 
Tytuł: Przystosowanie obiektów szpitali miejskich w Sosnowcu dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 
 
Cel działania: wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa 
zamkniętego dla osób niepełnosprawnych; 
 
Krótki opis działania: usuwanie barier architektonicznych utrudniających                        
i uniemożliwiających pacjentom niepełnosprawnym korzystanie z obiektów szpitala; 
wykonanie podjazdów, remontu ubikacji i remontu sal chorych w celu dostosowania ich do 
potrzeb osób niepełnosprawnych; 
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Przedsięwzięcie 7 (WZO) 
Tytuł: Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny oraz inne niezbędne wyposażenie 
szpitali miejskich w Sosnowcu; 
 
Cel działania: wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa 
zamkniętego; 
Krótki opis działania: modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego Nr 1 oraz zakup             
i modernizacja niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby placówki; 
 
Przedsięwzięcie 8 (WZO) 
Tytuł: Modernizacja i doposażenia w sprzęt medyczny oraz inne niezbędne wyposażenie 
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu; 
 
Cel działania: wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego; 
 
Krótki opis działania: modernizacja pomieszczeń Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego oraz 
zakup i modernizacja niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby placówki; 
 
Przedsięwzięcie 9 (WZO) 
Tytuł: Termomodernizacja obiektów przychodni funkcjonujących w strukturach Zakładu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego; 
 
Cel działania: zmniejszenie utraty ciepła budynków przychodni, zmniejszenie ilości 
spalanych materiałów cieplnych oraz ograniczenie emisji spalin do atmosfery; zmniejszenie 
kosztów stałych Zakładu lecznictwa ambulatoryjnego; 

 
Krótki opis działania: likwidacja starej elewacji budynku i wykonanie elewacji z materiałów 
bezpiecznych odpowiadających kryteriom norm polskich oraz Unii Europejskiej; wymiana 
części okien w budynkach przychodni; 
 
Przedsięwzięcie 10 (WZO) 
Tytuł: Przystosowanie obiektów Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 
 
Cel działania: wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego 
dla osób niepełnosprawnych; 
 
Krótki opis działania: usuwanie barier architektonicznych utrudniających                        
i uniemożliwiających pacjentom niepełnosprawnym korzystanie z obiektów przychodni; 
wykonanie podjazdów, remontu ubikacji i remontu sal zabiegowych w celu dostosowania ich 
do potrzeb osób niepełnosprawnych; 
 
Przedsięwzięcie 11 (WZO) 
Tytuł: modernizacja i rozbudowa systemu przeciwpożarowego w Zakładzie Lecznictwa 
Ambulatoryjnego; 
 
Cel działania: zapewnienie bezpieczeństwa obiektom służby zdrowia oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa pacjentom i kadrze medycznej; 
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Krótki opis działania: modernizacja istniejącego systemu przeciwpożarowego oraz wykonanie 
prac zapewniających właściwe warunku ewakuacji; 
 
 
Przedsięwzięcie 12 (WZO) 
Tytuł: Modernizacja i doposażenia w sprzęt medyczny oraz inne niezbędne wyposażenie SP 
ZOZ Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej „Milowice” w Sosnowcu; 
 
Cel działania: wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego; 
 
Krótki opis działania: modernizacja pomieszczeń Przychodni „Milowice” oraz zakup              
i modernizacja niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby placówki; 
 
Przedsięwzięcie 13 (WZO) 
Tytuł: Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej „Milowice”        
w Sosnowcu; 
 
Cel działania: zmniejszenie utraty ciepła budynków przychodni, zmniejszenie ilości 
spalanych materiałów cieplnych oraz ograniczenie emisji spalin do atmosfery; zmniejszenie 
kosztów stałych Przychodni; poprawa bezpieczeństwa pacjentów; 

 
Krótki opis działania: modernizacja istniejącej elewacji budynku i wykonanie elewacji           
z materiałów bezpiecznych odpowiadających kryteriom norm polskich oraz Unii 
Europejskiej; wymiana części okien w budynku przychodni; modernizacja elementów dachu 
budynku przychodni; 
 
Przedsięwzięcie 14 (WZO) 
Tytuł: Przystosowanie Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej „Milowice” dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 
 
Cel działania: wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego 
dla osób niepełnosprawnych; 
 
Krótki opis działania: usuwanie barier architektonicznych utrudniających                        
i uniemożliwiających pacjentom niepełnosprawnym korzystanie z obiektów przychodni; 
wykonanie podjazdów, remontu ubikacji i remontu sal zabiegowych w celu dostosowania ich 
do potrzeb osób niepełnosprawnych; 
 
Przedsięwzięcie 15 (WZO) 
Tytuł: modernizacja i rozbudowa systemu przeciwpożarowego w SP ZOZ „Milowice”; 
 
Cel działania: zapewnienie bezpieczeństwa obiektom służby zdrowia oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa pacjentom i kadrze medycznej; 
 
Krótki opis działania: modernizacja istniejącego systemu przeciwpożarowego oraz wykonanie 
prac zapewniających właściwe warunku ewakuacji; 
 
Przedsięwzięcie 16 (WZO) 
Tytuł: Informatyzacja zakładów lecznictwa otwartego; 
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Cel działania: poprawa zarządzania służbą zdrowia i jakości usług medycznych; 
 
Krótki opis działania: zakup sprzętu komputerowego dla placówki oraz zakup i wdrożenie 
systemów poprawiających zarządzanie służbą zdrowia; 
 
Przedsięwzięcie 17 (WZO) 
Tytuł: modernizacja placówki SP ZOZ „Milowice” w celu dostosowania do obowiązujących 
przepisów; 
 
Cel działania: spełnienie wymogów określonych przez rozporządzenie Ministra Zdrowia        
z dnia 22.06.2005 roku o wymogach fachowych i sanitarnych jakie powinny spełniać 
pomieszczenia zakładów opieki zdrowotnej; 
 
Krótki opis działania: realizacja działań w celu spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych 
zakładów opieki zdrowotnej; 
 
Przedsięwzięcie 18(WZO) 
Tytuł: Poprawa skuteczności ratownictwa medycznego; 
 
Cel działania: poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta poprzez skuteczniejsze działanie 
systemu ratownictwa medycznego; 
 
Krótki opis działania: realizowane będą zadania z zakresu modernizacji i doposażenia 
infrastruktury transportowej Pogotowia Ratunkowego oraz systemów łączności jednostek 
ratownictwa medycznego działających na terenie miasta; 
 
Przedsięwzięcie 19 (WZO) 
Tytuł: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta; 
 
Cel działania: realizacja działań  z zakresu profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Sosnowca; 
 
Krótki opis działania: realizowane będą działania edukacyjne szerzące zachowania 
prozdrowotne oraz przeciwdziałające uzależnieniom a także działania  z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej ujęte w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2006-2015, tj.: 
− Działania ukierunkowane na profilaktykę chorób nowotworowych; 
− Działania ukierunkowane na profilaktykę chorób naczyń, chorób serca i układu krążenia; 
− Działania ukierunkowane na profilaktykę chorób metabolicznych; 
− Działania ukierunkowane na profilaktykę zagrożeń wynikających z chorób 

cywilizacyjnych; 
− Działania ukierunkowane na rehabilitację zawodową i społeczną osób 

niepełnosprawnych; 
− Działania ukierunkowane na edukację obejmujące zdrowotność człowieka; 
− Działania ukierunkowane na przeciwdziałanie uzależnieniom; 
 
Przedsięwzięcie 20 (WIM) 
Tytuł: Budowa zaplecza socjalno-administracyjnego dla potrzeb Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego wraz z renowacją boiska i kortów tenisowych; 
 
Cel działania: promocja sportu i rekreacji; stworzenie zdrowej alternatywy spędzania czasu 
wolnego; promocja zdrowego stylu życia; 
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Krótki opis działania: likwidacja tymczasowych budynków socjalno-administracyjnych; 
budowa nowego zaplecza wraz z wyposażeniem w urządzenia do łamania barier 
architektonicznych; budowa sieci zewnętrznych (kanalizacyjna; wodociągowa; gazowa; 
elektryczna; telefoniczna; chodniki; elementy małej architektury; budowa parkingów; 
wymiana ogrodzenia; 
 
Przedsięwzięcie 21 (WKF; WIM) 
Tytuł: Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta; 
 
Cel działania: promocja sportu i rekreacji; stworzenie zdrowej alternatywy spędzania czasu 
wolnego; promocja zdrowego stylu życia; 
 
Krótki opis działania: utworzenie w mieście bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych a 
następnie połączenie ich z miastami ościennymi podniesienie atrakcyjność miast i zwiększy 
możliwości turystyczne i rekreacyjne; 
 
Przedsięwzięcie 22 (WKF) 
Tytuł: Przebudowa kąpieliska „Niwka”;  
 
Cel działania: poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego; 
 
Krótki opis działania: po długoletniej eksploatacji obiekt wymaga generalnego remontu; 
nastąpi remont niecek oraz budowa brakującej stacji uzdatniania wody, która poprawi jakość 
wody oraz komfort korzystających z kąpieliska; powstanie obiekt o wyższym standardzie do 
rekreacji i wypoczynku; 
 
Przedsięwzięcie 23 (WKF) 
Tytuł: Remont kapitalny niecek basenowych kąpieliska „Sielec” wraz z budową parkingu. 
 
Cel działania: poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego; 
 
Krótki opis działania: po intensywnej wieloletniej eksploatacji obiekt wymaga generalnego 
remontu; nastąpi remont niecek basenowych będących w złym stanie technicznym oraz 
budowa brakującej stacji uzdatniania wody dla brodzika, która poprawi jakość wody oraz 
komfort korzystających z kąpieliska; remont kapitalny wieży do skoków oraz przebudowa 
kanalizacji zewnętrznej; zbudowany zostanie nowy parking; powstanie bezpieczny obiekt       
o wyższym standardzie do rekreacji i wypoczynku; 
 
Przedsięwzięcie 24 (WKF) 
Tytuł: Remont kapitalny lodowiska głównego i treningowego Stadionu Zimowego; 
 
Cel działania: poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego; 
 
Krótki opis działania: aby utrzymać dobry stan techniczny całego Stadionu Zimowego 
niezbędne jest wykonanie kapitalnego remontu tego obiektu; konieczna będzie budowa nowej 
hali lodowiska treningowego wraz zapleczem (obecnie obiekt ten jest lodowiskiem 
odkrytym); poprawiona zostanie funkcjonalność i estetyka; 
 
Przedsięwzięcie 25 (WKF) 
Tytuł: Budowa nowego stadionu piłkarskiego w mieście; 
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Cel działania: wzbogacenie i unowocześnienie stanu bazy sportowej w mieście; stworzenie 
warunków i możliwości dla organizowania masowych imprez sportowych i rozrywkowych 
dla mieszkańców Sosnowca i regionu; 
 
Krótki opis działania: budowa stadionu sportowego na około 20 000 miejsc siedzących, na 
którym mogłyby się odbywać imprezy sportowe i rozrywkowe; 
 
Przedsięwzięcie 26 (WKF) 
Tytuł: Budowa zaplecza treningowego na Stadionie przy ulicy Kresowej; 
 
Cel działania: poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego; 
 
Krótki opis działania: wyburzenie obiektu ze względu na bardzo zły stan techniczny                
i sanitarny; wybudowanie nowego obiektu; 
 
Przedsięwzięcie 27 (WKF) 
Tytuł: Remont kapitalny pływalni przy ulicy Żeromskiego; 
 
Cel działania: poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego; 
 
Krótki opis działania: budynek Krytej Pływalni wymaga przeprowadzenia termomodernizacji; 
przeprowadzenia remontu kapitalnego niecek basenowych oraz remontu piwnic; w efekcie 
poprawiona zostanie estetyka obiektu oraz komfort użytkowania; 
 
Przedsięwzięcie 28 (WKF) 
Tytuł: Budowa nowego basenu krytego; 
 
Cel działania: poprawa warunków aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego; 
 
Krótki opis działania: budowa pełno wymiarowego basenu, na którym mogłyby odbywać się 
imprezy sportowe najwyższej rangi; 
 
Przedsięwzięcie 29 (WKF) 
Tytuł: Remont Stadionu przy ul. Kresowej; 
 
Cel działania: dostosowanie obiektu do obowiązujących obecnie przepisów; poprawa 
bezpieczeństwa i standardów; 
 
Krótki opis działania: ukończenie przebudowy trybun obiektu oraz budowa zadaszenia            
i oświetlenia, remont kapitalny płyty głównej; budowa boiska treningowego z trawy 
syntetycznej; wykonanie szatni i sanitariatów; 
 
Przedsięwzięcie 30 (WKF) 
Tytuł: Rozbudowa Całorocznego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – budowa kortów 
tenisowych i basenu odkrytego; 
 
Cel działania: wzbogacenie oferty rekreacyjno-sportowej w mieście; miejsce aktywnego 
wypoczynku dla mieszkańców miasta i regionu; 
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Krótki opis działania: w roku bieżącym planuje się rozpoczęcie budowy kortów tenisowych     
i basenu odkrytego; 
 
Przedsięwzięcie 31 (WKF) 
Tytuł: Remont Hali „Milowice” ; 
 
Cel działania: poprawa standardów technicznych i bezpieczeństwa obiektu ; 
 
Krótki opis działania: przeprowadzenie remontów m.in.: elewacji oraz wymiana siedzisk       
w hali głównej; 
 
Przedsięwzięcie 32 (WKF) 
Tytuł: Kontynuacja remontu Hali „Niwka”; 
 
Cel działania: poprawa standardów technicznych i bezpieczeństwa obiektu; 
 
Krótki opis działania: budowa trybun przy boisku głównym; remont dróg dojazdowych           
i wymiana oświetlenia zewnętrznego; budowa parkingu; remont elewacji obiektu; 
przebudowa pomieszczeń piwnicznych na szatnie z natryskami i magazyny sprzętu 
sportowego; 
 
Przedsięwzięcie 33(WKF) 
Tytuł: Budowa sali treningowej dla szermierzy przy Hali przy ul. Żeromskiego; 
 
Cel działania: rozwój  bazy treningowej dla sekcji szermierki; 
 
Krótki opis działania: budowa sali treningowej wraz zapleczem;  
 
Przedsięwzięcie 34 (WKF) 
Tytuł: Modernizacja stadionu w dzielnicy Klimontów; 
 
Cel działania: poprawa standardu technicznego obiektu; dostosowanie do obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa; 
 
Krótki opis działania: wymiana ogrodzenia; remont kapitalny trybun dla publiczności; remont 
toru kolarskiego; budowa boksów dla zawodników rezerwowych; remont i przebudowa 
pomieszczeń piwnicznych na szatnie i magazyny sprzętu sportowego; 
 
Przedsięwzięcie 35 (WKF) 
Tytuł: Remont pływalni w dzielnicy Klimontów; 
 
Cel działania: poprawa standardu obiektu ; 
 
Krótki opis działania: przeprowadzenie m.in.: remontu dachu; zaadaptowanie piętra obiektu 
na salę fitness; 
 
Przedsięwzięcie 36 (WKF) 
Tytuł: Remont kapitalny obiektu ZEW na Ostrowach Górniczych; 
 
Cel działania: poprawa standardu obiektu; 
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Krótki opis działania: przeprowadzenie m.in.: wymiany ogrodzenia zewnętrzego; remont 
kapitalny budynku zaplecza; 
 
Przedsięwzięcie 37 (WKF) 
Tytuł: budowa skateparku w Kazimierzu Górniczym; 
 
Cel działania: zwiększenie możliwości i warunków aktywnego spędzania czasu wolnego; 
uatrakcyjnienie oferty sportowo-rekreacyjnej; 
 
Krótki opis działania: budowa trzeciego miejskiego skateparku z myślą o młodych 
mieszkańcach dzielnicy Kazimierz Górniczy; 
 
Przedsięwzięcie 38 (WKF) 
Tytuł: budowa toru rowerowego w Ostrowach Górniczych; 
 
Cel działania: promocja sportu i rekreacji; stworzenie zdrowej alternatywy spędzania czasu 
wolnego; zwiększenie możliwości i warunków aktywnego spędzania czasu wolnego; 
uatrakcyjnienie oferty sportowo-rekreacyjnej; 
 
Krótki opis działania: wybudowanie toru rowerowego w Ostrowach Górniczych w rejonie 
ulicy Starzyńskiego; 
 
Przedsięwzięcie 39 (WKF) 
Tytuł: Remont obiektu przy ulicy Starzyńskiego 50 na potrzeby prowadzenia działalności 
sportowo-rekreacyjnej; 
 
Cel działania: zwiększenie możliwości i warunków aktywnego spędzania czasu wolnego; 
uatrakcyjnienie oferty sportowo-rekreacyjnej; 
 
Krótki opis działania: remont kapitalny obiektu; 
 
Przedsięwzięcie 40 (WKF) 
Tytuł: Budowa nowej hali sportowej w Sosnowcu; 
 
Cel działania: wzbogacenie i unowocześnienie stanu bazy sportowej w mieście; stworzenie 
warunków i możliwości dla organizowania masowych imprez sportowych i rozrywkowych 
dla mieszkańców miasta i regionu; 
 
Krótki opis działania: budowa hali sportowej spełniającej warunki licencyjne Polskiej ligi 
Siatkówki; 
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Priorytet 10 
 

Pomoc społeczna; 
 

Cel główny priorytetu: 
 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zintegrowanie systemu pomocy 
społecznej i aktywną politykę społeczną. 

 

Cele szczegółowe priorytetu: 

• podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenie kadr do pracy ze środowiskiem 
lokalnym; 

• wzrost kompleksowych działań pomocowych ukierunkowanych na potrzeby środowiska 
oraz rozwiązywanie określonych problemów społecznych; 

• zwiększenie efektywności i jakości społecznego oddziaływania instytucji pomocy              
i wsparcia społecznego; 

• integracja środowisk objętych systemem wsparcia ze społecznością lokalną oraz 
przełamywanie barier w stosunku do osób korzystających z różnych form pomocy 
społecznej; 

• stworzenie na poziomie lokalnym warunków do współpracy i rozwoju partnerstwa 
publiczno – społecznego. 

 

Beneficjenci: 

Gmina Sosnowiec, jednostki organizacyjne gminy jej związki i stowarzyszenia; jednostki 
organizacyjne posiadające osobowość prawną; organizacje pozarządowe; partnerzy społeczni 
i gospodarczy; 

 

Przedsięwzięcie 1 

Tytuł: Realizacja „Programu Centrum Aktywności Lokalnej”. 
 
Cel działania: aktywizowanie społeczności lokalnych miasta oraz prowadzenie działań 
środowiskowych, przez instytucje i organizacje działające w sferze pomocy społecznej na 
terenie Sosnowca. 
 

Krótki opis działania: szkolenia animatorów społecznych, diagnozowanie potrzeb 
środowiskowych, budowa partnerstwa lokalnego, szersze wykorzystanie pracy wolontariuszy, 
inicjowanie działalności grup samopomocowych i wsparcia, podejmowanie ze społecznością 
osiedlową wspólnych działań środowiskowych. 

Przedsięwzięcie 2 

Tytuł: Realizacja „Programu pomocy osobom bezrobotnym oraz zagrożonym wykluczeniem 
społecznym”.  
 
Cel działania: aktywizacja i pomoc w osiąganiu samodzielności przez osoby dotknięte 
bezrobociem i poszukujące pracy, zagrożone lub dotknięte marginalizacją społeczną, 
niezaradne, znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych. 
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Krótki opis działania: aktywizacja długotrwale bezrobotnych poprzez prace społecznie 
użyteczne, zwiększenie oddziaływań w sferze integracji społecznej. 

 

Przedsięwzięcie 3 

Tytuł: Realizacja „Skoordynowanego programu działań na rzecz osób starszych                        
i niepełnosprawnych”. 
 
Cel działania: zmniejszenie problemu marginalizacji ludzi starszych i niepełnosprawnych, 
poprawa jakości życia oraz rozwój ich aktywności, integracja środowisk objętych systemem 
wsparcia ze społecznością lokalną oraz przełamywanie barier w stosunku do osób 
korzystających z różnych form pomocy społecznej. 
 

Krótki opis działania: organizacja imprez integracyjnych, tworzenie mieszkań chronionych; 
klubów seniora; realizacja projektów: Wczesna interwencja w zakresie pomocy dzieciom         
z upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzinom a także projektu pn.: Dzienne Centrum 
Pomocy, w ramach którego będzie funkcjonować: (1) Specjalistyczny Dom Pomocy 
Społecznej, (2) Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób upośledzonych w stopniu 
głębokim; (3) Środowiskowy Dom Samopomocy dla upośledzonych w stopniu 
umiarkowanym i znacznym; (4) Dwa mieszkania chronione dla osób upośledzonych 
umysłowo.  

Przedsięwzięcie 4 

Tytuł: Realizacja „Miejskiego programu pomocy dziecku i rodzinie”. 
 
Cel działania: stworzenie zintegrowanego środowiskowego systemu wsparcia rodziny  
w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
 

Krótki opis działania: poszerzenie bazy mieszkań chronionych; rozwój rodzinnych form 
rodzicielstwa zastępczego (pogotowie rodzinne, projekt utworzenia rodzinnego domu 
dziecka). 

Przedsięwzięcie 5 

Tytuł: Realizacja „Programu profilaktyki uzależnień i pomocy osobom uzależnionym od 
alkoholu i narkotyków”. 
 
Cel działania: uzupełnienie działań z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzonych na 
terenie miasta a także wzbogacanie oferty pomocowej dla osób uzależnionych od alkoholu  
i innych środków psychoaktywnych. 
 

Krótki opis działania: wzbogacenie programu świetlicy socjoterapeutycznej, zwiększenie 
działań motywacyjnych, zwiększenie wspólnych działań z instytucjami i organizacjami 
świadczącymi pomoc w tym zakresie. 

 

Przedsięwzięcie 6 

Tytuł: Realizacja „Programu pomocy osobom bezdomnym oraz zagrożonym bezdomnością”. 
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Cel działania: uzupełnienie działań prowadzonych w zakresie przeciwdziałania bezdomności 
oraz poszerzenie oferty pomocowej dla osób dotkniętych problemem bezdomności, 
 

Krótki opis działania: wzmożona pomoc bezdomnym w okresie zimowym w ramach „akcji 
zima”, utworzenie ogrzewalni. 

 

Przedsięwzięcie 7 

Tytuł: realizacja „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.  

 

Cel działania: skoordynowanie działań dotyczących niesienia pomocy ofiarom przemocy         
i ich rodzinom. 

Krótki opis działania: diagnozowanie problemów z zakresu przemocy – utworzenie bazy 
danych; zapewnienie doraźnej całodobowej opieki stacjonarnej ofiarom przemocy z dziećmi  
i dzieciom umieszczonym w hostelu; niesienie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej          
i prawnej rodzinom dotkniętym przemocą domową, uzależnieniami a także innymi formami 
społecznego zagrożenia; realizowanie działań profilaktyki uzależnień oraz zapobiegania 
przemocy domowej, 

 
Przedsięwzięcie 8 

Tytuł: poprawa standardów usług w jednostkach wchodzących w skład Systemu Pomocy 
Społecznej w Mieście. 

 
Cel działania: zwiększenie efektywności i poprawa jakości świadczonych usług.  
 

Krótki opis działania: poprawa warunków lokalowych i usługowych zwłaszcza w domach 
pomocy społecznej i zespołach Centrum Opiekuńczo – Wychowawczego Pomocy Dziecku  
i rodzinie zgodnie z wymogami ustawowymi. 
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