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I. WSTĘP 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy 
 
Mam przyjemność zaprezentować Radzie Miejskiej Sosnowca i wszystkim mieszkańcom najnowszy 
„Raport o Stanie Gminy”. To istotny dokument podsumowujący działania Prezydenta i jego służb za 
2020 rok. To źródło wiedzy o Sosnowcu - zmianach rozwojowych, jakie zachodzą na wielu 
płaszczyznach. 
W Raporcie znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące Sosnowca oraz tego jakie działania 
zostały podjęte i zrealizowane w minionym roku we wszystkich obszarach aktywności jego 
mieszkańców począwszy od zarządzania miastem i planowania jego rozwoju, poprzez finanse, 
gospodarkę, infrastrukturę i środowisko po obszar przestrzeni społecznej i kulturalnej.  
Stabilny budżet i racjonalne wydatki, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie dla młodych i dobra jakość 
życia to nasze priorytety. 
Odkąd zostałem wybrany na urząd prezydenta staram się wspólnie z moimi współpracownikami 
konsekwentnie wykonywać powierzony mi mandat na rzecz mieszkańców Sosnowca.  
Warto pamiętać, z jakimi sytuacjami musieliśmy się „zmierzyć” w 2020 roku. Myślę tu przede 
wszystkim o walce z koronawirusem. Mimo to, każdego dnia realizujemy ambitne cele i wyznaczamy 
nowe kierunki w rozwoju naszego miasta. To priorytetowe zadanie. Analizujemy każdy pomysł  
i projekt. Bierzemy pod uwagę wszystkie uwagi i sugestie mieszkańców. Wybieramy to, co naszym 
zdaniem będzie najlepsze dla mieszkańców. Krok po kroku, konsekwentnie idziemy do przodu. 
Remontujemy drogi, modernizujemy przystanki i przejścia podziemne, budujemy domy i nowe place 
zabaw. Zwiększamy atrakcyjność Sosnowca. Tworzymy zielone przestrzenie przyjazne mieszkańcom  
i inwestorom. 
Od lat konsekwentnie realizujemy programy społeczne, powstają nowe żłobki, aby wesprzeć 
pracujących rodziców, dbamy także o rodziny wielodzietne i Seniorów. Realizujemy profilaktykę 
zdrowotną zarówno dzieci jak i osób starszych. Myślimy o każdym mieszkańcu naszego Miasta. 
Chciałbym w tym miejscu podziękować za dotychczasową współpracę radnym oraz mieszkańcom 
angażującym się w realizację inicjatyw lokalnych przy współfinansowaniu z gminnego budżetu. 
Liczę na to, że lektura Raportu pobudzi nas do dobrej, merytorycznej dyskusji. Jestem przekonany, że 
każdemu z nas zależy na tym, aby nasze miasto stawało się jak najlepszym miejscem do życia  
i osiągania celów, które stawiamy sobie każdego dnia. 
Mam nadzieję, że przedstawiony Państwu Raport przyczyni się do uświadomienia nam wszystkim 
zakresu i skali zmian, jakie zaszły w naszym Mieście oraz tego, że razem możemy uczynić jeszcze 
więcej. 
Mamy wiele powodów do radości, ale i wiele wyzwań oraz wysoko podniesioną poprzeczkę. Dziękuję 
za zaangażowanie wszystkim tym, którym zawdzięczamy nasze sukcesy, wspólną pracę, 
zaangażowanie i trud na rzecz naszej lokalnej wspólnoty i miasta. 

 
 

 Prezydent Miasta Sosnowca 
 
 Arkadiusz Chęciński 
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II. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA 

MIASTA 

Położenie miasta 

 
Sosnowiec położony jest we wschodniej części województwa śląskiego na Wyżynie Śląskiej. Według 
podziału na mezoregiony fizycznogeograficzne, obszar Sosnowca leży w obrębie trzech jednostek: 
Wyżyny Katowickiej, Pagórków Jaworznickich i Garbu Tarnogórskiego. Sosnowiec graniczy: 
a) od południowego zachodu z Katowicami, 
b) od południa z Mysłowicami i Jaworznem, 
c) od wschodu ze Sławkowem,  
d) od północy z Czeladzią, Będzinem i Dąbrową Górniczą. 
 

Powierzchnia i grunty1
 

 
Całkowita powierzchnia miasta wynosi 9.106 ha, tj. 91 km2 (100%) 
Z ogólnej powierzchni przypada na:  

 użytki rolne – 1.888 ha (21%), 

 grunty leśne, zadrzewienia i zakrzewienia – 1.842 ha (20%), 

 pozostałe grunty i nieużytki – 5.376 ha (59%). 
 

 

Wykres 1: Klasyfikacja gruntów na terenie Sosnowca w 2020 r. 

 
Sosnowiec cechuje się znacznym udziałem terenów zainwestowanych. W strukturze użytkowania 
terenów przeważają grunty zabudowane i zurbanizowane (59%), duży udział stanowią użytki rolne 
(21%) oraz lasy, grunty leśne i zadrzewienia (20%). 
 
Użytki rolne stanowią:  

                                                           
1
 Źródło: Wydział Geodezji i Kartografii. 
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 grunty orne – 1.046 ha, 

 sady – 42 ha, 

 łąki – 243 ha, 

 pastwiska – 256 ha. 
 
Kierunki wykorzystania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych przedstawiają się następująco: 
 

 tereny mieszkalne – 1.612 ha,  

 tereny przemysłowe – 785 ha,  

 inne tereny zabudowane – 651 ha,  

 tereny zurbanizowane niezabudowane – 216 ha, 

 tereny rekreacji i wypoczynku – 306 ha, 

 tereny komunikacyjne – 1.079 ha, 

 użytki rolne – 1.888 ha, 

 użytki leśne oraz grunty zadrzewione – 1.842 ha, 

 grunty pod wodami – 126 ha, 

 nieużytki – 248 ha, 

 tereny różne – 353 ha. 
 

 
 



Raport o stanie Gminy Sosnowiec za 2020 rok 

6 
Urząd Miejski w Sosnowcu 
41-200 Sosnowiec  aleja Zwycięstwa 20  Tel. +48 32 296 06 00  fax +48 32 296 06 05  um.sosnowiec.pl 

 

III. SAMORZĄD 20202 

Kadencja rady miasta trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru. Obecna kadencja rozpoczęła się 22 listopada 
2018 roku. W skład Rady Miasta Sosnowca wchodzi 25 radnych. Prezydium jest czteroosobowe - 
przewodnicząca oraz trzech zastępców. Przy sosnowieckiej Radzie działa 9 komisji stałych. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, radny obowiązany jest: kierować się dobrem wspólnoty 
samorządowej gminy, utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami,  
a w szczególności przyjmować zgłaszane przez nich postulaty i przedstawiać je organom gminy do 
rozpatrzenia. 

Poniższe dane są aktualne na dzień 31.12.2020 r. 
 
Kierownictwo Miasta Sosnowca 
 

1) Arkadiusz Chęciński (Prezydent Miasta) 
2) Zbigniew Byszewski (I Zastępca Prezydenta) 
3) Jeremiasz Świerzawski (Zastępca Prezydenta) 
4) Michał Zastrzeżyński (Zastępca Prezydenta) 
5) Anna Gabryś (Skarbnik Miasta) 
6) Grzegorz Frugalski (Sekretarz Miasta) 
7) Anna Jedynak (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Polityki 

Społecznej) 
8) Michał Mercik (Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Kultury, Rozwoju i Dialogu Społecznego) 
9) Mateusz Kruk (Pełnomocnik Prezydenta ds. Jakości Powietrza) 
10) Robert Milczarek (Pełnomocnik Prezydenta ds. Elektromobilności) 
11) Tomasz Przedpełski (Pełnomocnik Prezydenta ds. Adaptacji Miasta Sosnowca do zmian 

klimatu) 
12) Dariusz Skłodowski – (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca ds. sytuacji epidemicznej 

związanej z COVID-19) 
 
RADNI RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU KADENCJI 2018-2023 
 

1) Radna Ewa Szota - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu 
2) Radny Paweł Wojtusiak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu 
3) Radny Tomasz Niedziela - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu 
4) Radna Danuta Gojna-Ucińska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu 
5) Radny Jacek Dudek 
6) Radny Piotr Dudek - Przewodniczący Komisji Gospodarki, Komunalnej i Komunikacji 
7) Radny Bartosz Górski - Zastępca Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji 
8) Radna Joanna Jończyk - Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej 
9) Radny Michał Kaźmierczak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego 
10) Radny Łukasz Krawiec - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska 
11) Radny Wojciech Kulawiak - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
12) Radny Łukasz  Litewka - Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
13) Radny Ryszard Łukawski - Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetowej 

                                                           
2
 Źródło: Biuro Rady Miejskiej w Sosnowcu. 
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14) Radny Grzegorz Mentel - Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji 
15) Radny Wojciech Nitwinko - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
16) Radny Piotr Ociepka 
17) Radna Wanda Olko - Przewodnicząca Komisji Budżetowej 
18) Radna Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki, 

Komunalnej i Komunikacji 
19) Radny Tadeusz Sokołowski 
20) Radny Michał Wcisło - Zastępca Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki 

Społecznej 
21) Radna Grażyna Welon 
22) Radny Kamil Wnuk - Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska 
23) Radny Michał Zając - Przewodniczący Komisji Oświaty, Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej 
24) Radna Renata Zmarzlińska - Kulik 
25) Radny Damian Żurawski – Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty 

 

l.p. Nazwa klubu Skład klubu Przewodniczący klubu 

1. Koalicja 
Obywatelska  
Wspólnie dla 
Sosnowca 

1) Piotr Dudek, 
2) Danuta Gojna-Ucińska, 
3) Bartosz Górski, 
4) Joanna Jończyk, 
5) Michał Kaźmierczak, 
6) Łukasz Krawiec, 
7) Wojciech Kulawiak, 
8) Grzegorz Mentel, 
9) Wanda Olko, 
10) Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz 
11) Ewa Szota, 
12) Kamil Wnuk, 
13) Paweł Wojtusiak, 
14) Michał Zając, 
15) Damian Żurawski 

Paweł Wojtusiak, 
Michał Kaźmierczak 

2. SLD Lewica Razem 1) Łukasz Litewka, 
2) Ryszard Łukawski, 
3) Tomasz Niedziela, 
4) Wojciech Nitwinko, 
5) Michał Wcisło 

Tomasz Niedziela 

3. Klub Radnych Prawo 
i Sprawiedliwość 

1) Jacek Dudek, 
2) Piotr Ociepka, 
3) Tadeusz Sokołowski, 
4) Grażyna Welon, 
5) Renata Zmarzlińska-Kulik 

Jacek Dudek 

Tabela 1: Wykaz klubów Radnych Rady Miejskiej w Sosnowcu 
 

Składy komisji Rady Miejskiej: 
 

Skład Komisji Budżetowej 
Wanda Olko - Przewodnicząca Komisji,  
Ryszard Łukawski – Zastępca Przewodniczącej Komisji, 
Jacek Dudek, Piotr Dudek, Danuta Gojna-Ucińska, Bartosz Górski, Joanna Jończyk, Michał 
Kaźmierczak, Łukasz Krawiec, Wojciech Kulawiak, Łukasz Litewka, Grzegorz Mentel, Tomasz 
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Niedziela, Wojciech Nitwinko, Piotr Ociepka, Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz, Ewa Szota, Michał 
Wcisło, Grażyna Welon, Kamil Wnuk, Paweł Wojtusiak, Michał Zając, Renata Zmarzlińska-Kulik, 
Damian Żurawski. 

 
Skład Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej 

Joanna Jończyk – Przewodnicząca Komisji,  
Michał Wcisło – Zastępca Przewodniczącej Komisji, 
Jacek Dudek, Piotr Dudek, Danuta Gojna-Ucińska, Bartosz Górski, Łukasz Litewka, Ryszard Łukawski, 
Grzegorz Mentel, Tomasz Niedziela, Wojciech Nitwinko, Piotr Ociepka, Wanda Olko, Małgorzata 
Pogoda-Mendakiewicz, Tadeusz Sokołowski, Ewa Szota, Grażyna Welon, Kamil Wnuk, Paweł 
Wojtusiak, Renata Zmarzlińska-Kulik, Damian Żurawski. 

 
Skład Komisji Rewizyjnej 

Wojciech Nitwinko - Przewodniczący Komisji,  
Michał Zając - Zastępca Przewodniczącego Komisji, 
Bartosz Górski, Joanna Jończyk, Michał Kaźmierczak, Łukasz Krawiec, Łukasz Litewka, Ryszard 
Łukawski, Grzegorz Mentel, Tadeusz Sokołowski, Michał Wcisło, Grażyna Welon, Damian Żurawski. 
 

Skład Komisji Gospodarki Komunalnej i Komunikacji  
Piotr Dudek – Przewodniczący Komisji, 
Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji, 
Jacek Dudek, Danuta Gojna-Ucińska, Bartosz Górski, Joanna Jończyk, Michał Kaźmierczak, Łukasz 
Krawiec, Wojciech Kulawiak, Łukasz Litewka, Ryszard Łukawski, Grzegorz Mentel, Tomasz Niedziela, 
Wojciech Nitwinko, Piotr Ociepka, Wanda Olko, Tadeusz Sokołowski, Ewa Szota, Michał Wcisło, 
Grażyna Welon, Kamil Wnuk, Paweł Wojtusiak, Damian Żurawski. 
 

Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Wojciech Kulawiak – Przewodniczący Komisji,  
Michał Kaźmierczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji, 
Jacek Dudek, Piotr Dudek, Bartosz Górski, Joanna Jończyk, Łukasz Krawiec, Łukasz Litewka, Ryszard 
Łukawski, Grzegorz Mentel, Wojciech Nitwinko, Piotr Ociepka, Wanda Olko, Tadeusz Sokołowski, 
Michał Wcisło, Kamil Wnuk, Paweł Wojtusiak, Michał Zając, Renata Zmarzlińska – Kulik, Damian 
Żurawski. 

Skład Komisji Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska 
Kamil Wnuk – Przewodniczący Komisji,  
Łukasz Krawiec - Zastępca Przewodniczącego Komisji, 
Jacek Dudek, Piotr Dudek, Danuta Gojna-Ucińska, Bartosz Górski, Joanna Jończyk, Michał 
Kaźmierczak, Wojciech Kulawiak, Łukasz Litewka, Ryszard  Łukawski, Grzegorz Mentel, Tomasz  
Niedziela, Wojciech Nitwinko, Piotr Ociepka, Wanda Olko, Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz, 
Tadeusz Sokołowski, Ewa Szota, Michał Wcisło, Grażyna Welon, Paweł Wojtusiak, Michał Zając, 
Damian Żurawski. 

Skład Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji 
Grzegorz Mentel – Przewodniczący Komisji,  
Bartosz  Górski - Zastępca Przewodniczącego Komisji, 
Jacek Dudek, Piotr Dudek, Danuta Gojna-Ucińska, Joanna Jończyk, Michał Kaźmierczak, Łukasz 
Krawiec, Łukasz Litewka, Tomasz Niedziela, Wojciech Nitwinko, Piotr  Ociepka, Małgorzata Pogoda-
Mendakiewicz, Tadeusz Sokołowski, Ewa Szota, Michał Wcisło, Kamil Wnuk, Paweł Wojtusiak, Michał 
Zając, Renata Zmarzlińska – Kulik, Damian Żurawski. 
 

Skład Komisji Oświaty  
Michał Zając – Przewodniczący Komisji,  
Damian Żurawski  - Zastępca Przewodniczącego Komisji, 
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Piotr Dudek, Danuta Gojna-Ucińska, Bartosz Górski, Joanna Jończyk, Michał Kaźmierczak, Łukasz 
Krawiec, Grzegorz Mentel, Tomasz Niedziela, Wojciech Nitwinko, Wanda Olko, Małgorzata Pogoda-
Mendakiewicz, Ewa  Szota, Michał Wcisło, Kamil Wnuk, Paweł Wojtusiak, Renata Zmarzlińska – Kulik. 
 

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Łukasz Krawiec - Przewodniczący Komisji,  
Łukasz Litewka – Zastępca Przewodniczącego Komisji, 
Jacek Dudek, Bartosz Górski, Joanna Jończyk, Michał Kaźmierczak, Ryszard Łukawski, Grzegorz 
Mentel, Małgorzata Pogoda-Mendakiewicz, Grażyna Welon, Kamil Wnuk. 
 
Ilość podjętych uchwał z podziałem na grupy tematyczne: 
 
W 2020 roku Rada Miejska w Sosnowcu podjęła 252 uchwały, w następujących blokach 
tematycznych: 

 

1) Bezpieczeństwo i porządek – 4 
2) Gospodarka komunalna – 10 
3) Zdrowie i polityka społeczna – 18 
4) Finanse – 66 
5) Oświata – 26 
6) Kultura i sport – 7 
7) Rozwój – 50 

w tym: 
1. Nieruchomości i mienie komunalne – 16 
2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – 22 
3. Inne – 12 

8) Ochrona środowiska – 3 
9) Skargi, wnioski i petycje – 35 
10) Wybory ławników – 4 
11) Komisje Rady – 13 
12) Inne – 16 
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IV. SOSNOWIEC W RANKINGACH3 

Świetną analizą skuteczności działań jednostki samorządowej jest udział w rankingach, w których 
zewnętrzni eksperci oceniają np. jakość życia w mieście na podstawie różnorodnych wskaźników. 
Dzięki takiej niezależnej opinii pojawiają się wskazania co do obszarów działalności wymagających 
poprawy a w ujęciu całościowym tworzą się podwaliny pod ukierunkowane działania promocyjne 
miasta. To właśnie wartość marketingowa może stanowić fundament polityki promocyjnej. Korzystne 
miejsce w krajowym bądź międzynarodowym rankingu zorganizowanym przez uznaną jednostkę 
badawczą, instytucję publiczną bądź redakcję to informacja, która buduje pozytywny wizerunek, 
przyciąga inwestorów i zmienia stereotypy. 
Wyniki najważniejszych rankingów opublikowanych w roku 2020, w których Gmina Sosnowiec brała 
udział przedstawiono poniżej. 
 

 
 

Perły Samorządu – 8 miejsce 

Organizator: Dziennik Gazeta Prawna 

 

To jeden z najbardziej przekrojowych i znanych rankingów w Polsce, biorący pod uwagę wszystkie 
aspekty działalności gminy mające wpływ na jakość życia. Organizatorzy biorą pod uwagę ponad 
60 szczegółowych kryteriów. Miano „Pereł Samorządu” należy się tym, którzy nie tylko doskonale 
realizują powierzone prawem zadania, ale też w inspirujący i ambitny sposób odnoszą się do 
kluczowych wyzwań społecznych, środowiskowych i demograficznych, a w efekcie zapewniają 
lokalnym społecznościom wyjątkową jakość życia. Ocenie podlegają odpowiedzi w kategoriach, które 
mają największy wpływ na jakość życia w danej miejscowości. W jego ramach wymagane są 
szczegółowe dane natury ilościowej i jakościowej z takich obszarów jak m.in.: budżet miasta i jego 
finanse, klimat i jakość powietrza, gospodarka odpadami, inteligentne zarządzanie, transport 
publiczny, zdrowie, oświata i wychowanie, gospodarka i praca, przestrzeń i infrastruktura oraz 
sprawność działania i zarządzania władz miasta. W roku 2020 Sosnowiec uzyskał bardzo wysokie,  
8 miejsce w klasyfikacji generalnej konkursu, tym samym potwierdzając zrównoważony rozwój  
w wielu obszarach działalności jednostki samorządu terytorialnego. 

                                                           
3
 Źródło: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości. 
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Perły Samorządu – wyróżnienie w kategoriach: „Kampania Komunikacyjna” oraz „Najlepsi 

Włodarze” 

Organizator: Dziennik Gazeta Prawna 

 

Powyższe plebiscyty to dodatkowe, ale nie mniej ważne kategorie konkursowe organizowane  
w ramach „Pereł Samorządu”. Pierwszy z nich jest przeznaczony dla referatów oraz departamentów, 
które w urzędach zajmują się: promocją, public relations, komunikacją społeczną oraz kreowaniem 
polityki wizerunkowej swojego samorządu. W ramach plebiscytu analizowane są konkretne działania, 
które realizują JST w zakresie promocji. W tym roku wyróżniona została wyjątkowa i znana już w całej 
Polsce kampania pt.: „Sosnowiec All Inclusive” ze słynnymi paszportami w roli głównej. Z kolei 
plebiscyt dotyczący włodarzy ocenia działania podjęte przez prezydentów miast oraz jakość 
zarządzania jednostką miejską. W ostatnim rankingu w TOP10 umieszczony został Prezydent Miasta 
Sosnowca, który został uplasowany na 9 pozycji. 
 

Znak Jakości Ekonomii Społecznej – 11 miejsce  

Organizator: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Gmina Sosnowiec otrzymała Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020, w kategorii V: 
Społecznie Odpowiedzialny Samorząd. Konkurs organizowany był przez Ministerstwo Rodziny  
i Polityki Społecznej i realizowany w ramach projektu pn. „System certyfikacji znakami jakości dla 
podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ranking „Społecznie 
odpowiedzialny samorząd” dedykowany był samorządom szczebla gminnego i powiatowego, które  
w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności 
społecznej. W ramach weryfikacji organizatorzy badali informacje przesłane przez JST w formie 
opisowej, które przedstawiają formy prowadzenia polityki społecznej w gminie, jej narzędzia, 
działalność organizacji pozarządowych oraz rolę miasta jako koordynatora tych wszystkich działań. 
Plebiscyt cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony podmiotów, które w swym codziennym 
funkcjonowaniu łączą swoją działalność ze społecznym zaangażowaniem. 

 

Rysunek 1: Oficjalne logo – Znak Jakości Ekonomii Społecznej – którym może posługiwać się Gmina Sosnowiec 
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Innowacyjny Samorząd – wyróżnienie 

Organizator: Polska Agencja Prasowa S.A. 

Innowacyjny Samorząd to projekt Serwisu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej,  
w którym wyłaniane i nagradzane są najbardziej innowacyjne samorządy. Celem konkursu jest 
promocja kreatywnych rozwiązań oraz promocja jednostek samorządu terytorialnego a także 
inspiracja dla pozostałych jednostek do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. Przedmiotem 
konkursu są nadsyłane przez gminy i powiaty opisy zrealizowanych projektów, a głównymi kryteriami 
oceny – nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań. Innowacje mogą mieć 
charakter nowinek technologicznych, procesowych, społecznych, publicznych (komunalnych), 
dotyczących instrumentów i usług wsparcia. 
Gmina Sosnowiec w ramach konkursu w 2020 roku zgłosiła nowoczesną Zagłębiowską Mediatekę, 
która zrewolucjonizowała proces wypożyczania książek w regionie oraz postawiła na najnowsze 
technologie, tj. książkomat, dzięki czemu uzyskała wyróżnienie i została finalistą konkursu. 

 

Liderzy inwestycji – Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów – 21 miejsce  
(2019-17 – miasta na prawach powiatu) 
Organizator: Pismo Samorządu Terytorialnego – „Wspólnota” 
 

To jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii, które tworzone jest przez 
znane w świecie samorządowym pismo „Wspólnota”. Pod uwagę brana jest tu całość wydatków 
majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat. W ten sposób autorzy rankingu chcą uniknąć 
dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą wyniku. Poza wydatkami zapisanymi  
w budżecie autorzy zestawienia starają się uwzględniać także wydatki ponoszone ze środków 
własnych przez spółki komunalne. W tym celu od kilkunastu lat rozsyłane są ankiety do miast na 
prawach powiatu. O tym, że w Sosnowcu buduje i remontuje się wiele obiektów, nie trzeba nikogo 
przekonywać. Urząd Miasta podejmuje jednak takie działania, by polepszać jakość życia mieszkańców 
w dłuższym okresie. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w wysokiej pozycji miasta w najnowszej 
edycji plebiscytu. 

 
Dziennik Gazeta Prawna – Rankingu Perły Samorządu 2021 – „Sosno wspiera gastro” 
Organizator: Dziennik Gazeta Prawna 
 
11 grudnia 2020 r. ruszyła specjalna kampania reklamowa promująca sosnowiecką gastronomię. 
Reklamy „Sosno wspiera Gastro” pojawiły się w lokalnych mediach: w prasie, na stronach 
internetowych i w radiu, 
ale także w mediach 
społecznościowych  
i w przestrzeni publicznej 
(m.in. citylight). 
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V. STAN I DYNAMIKA LUDNOŚCI4 

Spadająca liczba mieszkańców to negatywna tendencja z którą od wielu lat boryka się wiele miast  
w Polsce w tym również Sosnowiec. Według danych Wydziału Spraw Obywatelskich liczba 
mieszkańców zameldowanych na stałe i zameldowanych czasowo, przedstawia się następująco: 

 

 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Zameldowani na pobyt stały 192.875 190.386 187.602 184.546 

Zameldowani na pobyt czasowy 5.557 4.436 4.188 3.292 

Suma: 198.432 194.822 191.790 187.838 

Tabela 2: Ilość osób zameldowanych w Sosnowcu na pobyt stały i czasowy w latach 2017-2020 wg danych 
Wydziału Spraw Obywatelskich 

 
Główną przyczyną obserwowanej tendencji spadkowej jest migracja mieszkańców na tereny 
podmiejskie, a innym czynnikiem, który wpływa na taki stan rzeczy jest niewielka skala przyrostu 
naturalnego i mniejszy napływ nowych mieszkańców. Lokalna populacja ulega postarzeniu a mniej 
ludzi w średnim wieku to mniej płatników i mniejsze wpływy do budżetu gminy.  
 

 

Wykres 2: Liczba mieszkańców Sosnowca w latach 2015-2020 wg GUS 

 
Z danych statystycznych Urzędu Stanu Cywilnego w Sosnowcu wynika, że w 2020 roku spadła  
w porównaniu do roku 2019, ilość zawieranych małżeństw oraz urodzeń dzieci. Natomiast wzrosła 
niestety liczba zgonów. 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Źródło: GUS, Wydział Spaw Obywatelskich, Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości, Urząd Stanu Cywilnego. 
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Rok 2019: 
Urodzenia:1.087 
Małżeństwa: 681 

w tym: 

 cywilne w lokalu USC – 408, 

 cywilne poza lokalem USC – 24, 

 przed duchownym – 249. 
Zgony: 2.586 
 
Rok 2020: 
Urodzenia: 931 
Małżeństwa: 462  

w tym:  

 cywilne w lokalu USC – 302, 

 cywilne poza lokalem USC – 10, 

 przed duchownym – 150. 
Zgony: 2.953 
 
Są to statystyki dotyczące zdarzeń (urodzenia, małżeństwa, zgony) mających miejsce na terenie 
Gminy Sosnowiec, a nie dotyczących stricte mieszkańców Sosnowca. 
 

 

Wykres 3: Przyrost naturalny, urodzenia i zgony – ogółem w Sosnowcu wg GUS 

 
Powyższy wykres przedstawia porównanie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, które dotyczą 
przyrostu naturalnego, urodzeń żywych i zgonów ogółem w okresie od 2016 do 2020 roku. 
 
Saldo migracji w Sosnowcu przedstawione jest na wykresie poniżej. 
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Wykres 4: Saldo migracji w Sosnowcu wg GUS 

 
Sosnowiecki samorząd stara się niwelować skutki tych niekorzystnych tendencji demograficznych 
poprzez działania zachęcające mieszkańców w różnym przedziale wiekowym do pozostania  
w mieście. 
 

Loteria PIT – rozlicz podatek w Sosnowcu 
 
Loteria to jeden ze sposobów miasta na przyciągnięcie nowych, ale i zatrzymanie obecnych 
mieszkańców, pozytywnie przyczyniając się do trendów demograficznych oraz pokazując, że warto 
płacić podatki właśnie w Sosnowcu. 
W 2020 roku odbyła się czwarta 
edycja Loterii, w której uczestniczyło 
3.687 osób, w tym 504 osoby 
rozliczające się po raz pierwszy. 
Wpływ do budżetu miasta (od osób 
rozliczających się po raz pierwszy) 
wyniósł około 720 tys. a po 
odliczeniu kosztów przygotowania 
loterii wyniósł około 620 tys. 
 
 
 
 

 2017 r. 2018 r. 2019 . 2020 r. 

Liczba osób biorących 
udział w loterii 

5.048 3.666 4.373 3.687 

w tym: 
liczba osób rozliczających 
się po raz pierwszy 

   280    489    737    504 

Wpływ do budżetu 
(z rozliczających się po raz 
pierwszy) 

ok. 400 tys. 
(koszt organizacji 

loterii 45.794,00) = 
ok. 355 tys. 

Ok. 700 tys. 
(koszt organizacji 

loterii 79.146,50) = 
ok. 620 tys. 

Ok. 1 mln zł 
(koszt 

organizacji 
loterii 

87.886,25) =  
ok. 912 tys. 

Ok. 720 tys. 
(koszt 

organizacji 
loterii 

98.962,62) 
= ok. 620 tys. 
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Nagroda główna 
Fiat Panda 
(nagroda 

sponsorowana) 
Toyota Aygo Toyota Aygo Toyota Aygo 

Nagroda I stopnia - 5x rower 
5x voucher 
rowerowy 

5x voucher 
rowerowy 

Nagroda II stopnia - 5x czytnik  Kindle 5x tablet 5x tablet 

Tabela 3: Podsumowanie 4 ostatnich edycji Loterii PIT – rozlicz podatek w Sosnowcu 

 

Karta Nowego Mieszkańca 
 
Każda osoba, która zostanie zameldowana na pobyt stały w naszym mieście, otrzymuje specjalną 
kartę zapewniającą zniżki w licznych miejskich instytucjach, zarówno kultury, jak i sportowych.  
Od 2016 roku wydaliśmy ponad 5,8 tysiąca Kart Nowego Mieszkańca, a w 2020 roku - 941. 
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VI. RYNEK NIERUCHOMOŚCI  

W SOSNOWCU 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to kluczowy ośrodek metropolitalny na mapie Polski, będący 
jednocześnie tym największym, koncentrującym 41 miast i ok. 2,3 mln mieszkańców Śląska i Zagłębia 
oraz 240 tys. firm, które wytwarza 8% PKB kraju. Dlatego też jest to region atrakcyjny z punktu 
widzenia potencjalnego, przyszłego mieszkańca, jaki inwestycji mieszkaniowych. Sosnowiec jest jego 
ważną częścią, a w niektórych opracowaniach jest również określany jako część aglomeracji 
katowickiej. 
Na tle miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Sosnowiec wygląda bardzo korzystnie, jeżeli 
chodzi o liczbę mieszkań ogółem, ustępując jedynie stolicy województwa jaką są Katowice. Mimo 
procesów depopulacyjnych które dotyczą większości kraju, a w szczególności związku 
metropolitalnego nasze miasto może pochwalić się doskonałą ofertą na rynku mieszkaniowym  
w różnych częściach Sosnowca – zarówno tej bardziej zurbanizowanej, zachodniej, jak i w zielonych, 
wschodnich dzielnicach miasta. 
 
 

 
Rysunek 2: Mieszkania ogółem w Sosnowcu na tle miast GZM w 2019 

Źródło: Infogzm.pl (baza danych GUS) 

 
Silny trend wzrostowy dotyczy również liczby mieszkań ogółem w Sosnowcu, który wynika z dużego 
zainteresowania poważnych inwestorów z branży budowlanej naszym miastem. Dzięki rozwojowi 
infrastrukturalnemu zainteresowani zamieszkaniem w Sosnowcu mają coraz większy wybór 
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mieszkań, co pozwala na wybór nieruchomości spełniającej wszystkie wymogi danej rodziny. Poniższy 
wykres obrazuje wspomnianą tendencję: 
 

 

Wykres 5: Ilość mieszkań w Sosnowcu ogółem w latach 2015-2019 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Infogzm.pl (na bazie danych GUS) 

 

Wykres 6: Liczba mieszkań w Sosnowcu na 1000 mieszkańców w latach 2015-2019 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Infogzm.pl (na bazie danych GUS) 
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Podobne odczucia, potwierdzające rozwój mieszkalnictwa w Sosnowcu, budzi graficzna analiza 
przedstawiająca w sposób bardziej miarodajny, tendencje na rynku mieszkaniowym w odniesieniu do 
ilości mieszkań na 1000 mieszkańców. 
 

 

Wykres 7: Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie w Sosnowcu w latach 2015-2019 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Infogzm.pl (na bazie danych GUS) 

 
Powyższy wykres prezentuje zestawienie przeciętnej liczby osób przypadających na 1 mieszkanie. 
Dane pokazują, że komfort zamieszkania w Sosnowcu stale się zwiększa. Od lat odnotowujemy 
zmniejszenie tej liczby co oznacza coraz mniejsze przeludnienie mieszkań. Z pewnością jest to jeden  
z czynników które przyciągają nowych mieszkania do zamieszkania w naszym mieście. 
Te czynniki wynikają z wyraźnych trendów mieszkaniowych na rynku polskim, w które również 
wpisuje się Sosnowiec. Mimo negatywnego wpływu COVID-19 na gospodarkę widać pozytywne 
wzrosty we wszystkich możliwych płaszczyznach. Polacy chętnie kupują mieszkania na kredyt celem 
zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych i na wynajem, stając się de facto inwestorami,  
a inwestycja w nieruchomość wciąż, mimo globalnych zawirowań związanych z pandemią 
spowodowaną COVID-19 jawi się jako bezpieczna przystań na tle niestabilnych rynków finansowych, 
zwłaszcza, że rynek określany jako aglomeracja katowicka jest rynkiem relatywnie niedrogim  
w porównaniu do innych dużych miast w Polsce, dzięki czemu nasi mieszkańcy mogą sobie pozwolić 
na większe, bardziej komfortowe mieszkania. 
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Wykres 8: Średnie ceny transakcyjne 1 m

2
 mieszkania w podziale na liczbę pokoi w IV kw. 2020 r. 

Źródło: Raport AMRON-SARFiN – Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach 
transakcyjnych nieruchomości 4/2020 

 
Z powyższych danych jasno wynika, że kawalerki tradycyjnie są najdroższymi mieszkaniami, co 
dotyczy również aglomeracji katowickiej. Z drugiej strony im większe, tym droższe mieszkanie. Warto 
też dodać, że przeciętne mieszkanie w okolicach Śląska i Zagłębia jest ponad dwukrotnie tańsze niż 
podobne w stolicy kraju, co wyraźnie pokazuje ogromny potencjał rozwojowy naszej małej ojczyzny. 
 

 
Wykres 9: Miasta i powiaty, w których buduje się największą ilość mieszkań w województwie śląskim (I-XI 2020) 

Źródło:https://sosnowiec.wyborcza.pl/sosnowiec/7,93867,26656725,w-sosnowcu-nie-budowano-
tak-duzo-od-czasow-edwarda-gierka-pierwsi.html (na bazie danych GUS) 
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Według danych GUS-u i innych ośrodków analitycznych branża mieszkaniowa była jedną z tych branż, 
które oparły się kryzysowi wywołanemu COVID-19. Budowy i wszechobecne modernizacje są 
widoczne w wielu miastach, ale Sosnowiec w tym przypadku jest miastem szczególnym. Analizując 
wykres dotyczący rynku nieruchomości, dotyczącego mieszkań indywidualnych, Sosnowiec według 
danych Głównego Urzędu Statystycznego jest rekordzistą w województwie śląskim w zakresie 
rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych. Wydaje się więc, że i rynek mieszkaniowy miał dużą 
chłonność, oraz inwestorzy dostrzegając na nim lukę postanowili zainteresować się naszym miastem  
i zlokalizować tu swoje inwestycje mieszkaniowe. Dane dotyczące Sosnowca prześcignęły nawet te 
dotyczące większych miast z większą liczbą mieszkańców, takie jak Katowice czy Częstochowa co 
dobitnie pokazuje świetną kondycję rynku mieszkaniowego w Sosnowcu.  
 
Podsumowując, mimo zawirowań gospodarczych związanych z COVID-19 których wynik nie jest do 
końca jeszcze znany sosnowiecki rynek budowlany oparty jest na solidnych fundamentach i ma 
perspektywy na dalszy rozwój. 
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VII. ZDROWIE5 

Profilaktyka zdrowotna 
 

Programem polityki zdrowotnej nazywamy zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu 
opieki medycznej. Ocenia się je jako skuteczne, uzasadnione i przede wszystkim bezpieczne. 
Umożliwiają one osiągnięcie założonych celów w określonym terminie. Polegają one także na 
wykrywaniu i realizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawie stanu zdrowia 
świadczeniobiorców. 
Z uwagi na sytuację epidemiczną Gmina Sosnowiec w minionym roku zrealizowała tylko 1 program 
polityki zdrowotnej tj. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowiec w latach 2017-2020”. Postępowanie 
konkursowe zostało rozstrzygnięte jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem stanu epidemii. W drodze 
konkursu wyłonionych zostało czterech realizatorów zadania: 
 

1. Medi Partner Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa,  
2. Centrum Bocian Sp. z o.o. Sp. k. ul. Akademicka 26, 15-267 Białystok, 
3. Gyncentrum Sp. z o.o. ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice, 
4. Centrum Medycyny Rozrodu Artvimed Artvimed Chrobry Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legendy 3,  

30-147 Kraków. 
 

Z powodu zamknięcia podmiotów leczniczych realizacja programu była czasowo zawieszona do 
momentu wprowadzenia, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia procedur bezpieczeństwa  
i reżimu sanitarnego. Od 20 maja 2020 r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków od par 
zainteresowanych udziałem w programie. 
Do programu zakwalifikowano medycznie 43 pary, z tego procedurą zapłodnienia pozaustrojowego 
objęto 33 pary. Pozostałe pary albo zrezygnowały z udziału w programie z powodu naturalnego 
zajścia w ciąże (3 pary) bądź miały odroczone leczenie z przyczyn medycznych, w tym onkologicznych 
(7 par). Wykonano w sumie 21 transferów, z tego dwie pary przeszły podwójny transfer  
i odnotowano 8 ciąż – wszystkie pojedyncze. U 25 par procedura nie zakończyła się ciążą. 
Gmina w 2020 roku wydatkowała na ten cel 149.616 złotych. 
W ramach programu badano skuteczność zapłodnienia IVF/ICSI, wyrażoną jako stosunek liczby 
przeprowadzonych transferów do liczby stwierdzonych ciąż. Prezentuje to poniższa tabela. 

 

Podmiot 
realizujący 
program 

Brak 
powstałej 

ciąży 
klinicznej 

Ciąża 
kliniczna 

pojedyncza 

Ciąża kliniczna 
wielopłodowa 

Suma 
transferów 

Ciąże 
kliniczne 
łącznie 

Stosunek liczby 
ciąż klinicznych 

do liczby 
transferów 

Medi Partner 8 1 0 2 1 50% 

Gyncentrum 8 3 0 9 3 33,3% 

Artvimed 3 2 0   6* 2 33,3% 

Centrum 
Bocian 

6 2 0 4 2 50% 

RAZEM 25 8 0 21 8 38,09% 

Tabela 4: Skuteczność zapłodnienia IVF/ICSI (* dwie pary miały dwa transfery, w tym jeden kriotransfer) 

                                                           
5
 Źródło: Wydział Zdrowia. 



Raport o stanie Gminy Sosnowiec za 2020 rok 

Urząd Miejski w Sosnowcu 
 

41-200 Sosnowiec  aleja Zwycięstwa 20  Tel. +48 32 296 06 00  fax +48 32 296 06 05  um.sosnowiec.pl 23 

 

Ponadto odnotowano skuteczność wyrażoną w programie, jako stosunek liczby par do liczby 
powstałych ciąż, co przedstawia tabela poniżej. 

 

Podmiot realizujący 
program 

Potwierdzone ciąże Brak ciąży Skuteczność (%) 

Medi Partner 1 8 11,11% 

Gyncentrum 3 8 27,27% 

Artvimed 2 3 40% 

Centrum Bocian 2 6 25% 

RAZEM 8 25 24,24% 

Tabela 5: Skuteczność programu „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Sosnowiec w latach 2017-2020”. 

 
2020 rok był ostatnim rokiem czteroletniej realizacji programu pn. „Dofinansowanie leczenia 
niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta w latach 2017-2020”. 
Poniższe tabele przedstawiają rezultaty wdrożonej procedury zapłodnienia pozaustrojowego  
w postaci: liczby potwierdzonych ciąż oraz skuteczności zapłodnienia IVF/ICSI, wyrażonej jako 
stosunek liczby przeprowadzonych transferów do liczby stwierdzonych ciąż. 
 

rok Potwierdzone ciąże Brak ciąży Skuteczność (%) 

2017 10 25 28,57% 

2018 14 23 37,83% 

2019 7 25 21,87% 

2020 8 25 24,24% 

RAZEM 39 98 28,46% 

Tabela 6: Skuteczność programu w latach 2017-2020 

 

rok 

Ciąża 

kliniczna 

pojedyncza 

Ciąża kliniczna 

wielopłodowa 

Suma 

transferów 

Ciąże 

kliniczne 

łącznie 

Stosunek liczby 

ciąż klinicznych 

do liczby 

transferów (%) 

2017 9 1 30 10 33,33% 

2018 13 1 27 14 51,85% 

2019 5 2 27  7 25,92% 

2020 8 0 21* 8 38,09% 

RAZEM 35 4 105 39 37,14% 

Tabela 7: Skuteczność zapłodnienia IVF/ICSI  w latach 2017-2020 

Z powyższego zestawienia tabelarycznego wynika, że u 37% par, u których doszło do transferu 
stwierdzono ciąże. Należy przy tym podkreślić, iż nie każda para zakwalifikowana medycznie do 
programu mogła mieć wykonany transfer zarodków świeżych do jamy macicy. 25% par nie zostało 
objętych transferem między innymi z powodu braku zarodka, mogącego być następstwem niskiej 
rezerwy jajnikowej lub wystąpienia zespołów hiperstymulujących, uniemożliwiających transfer świeży 
na rzecz kriotransferu.  
 
O skuteczności programu in vitro świadczy także liczba urodzonych dzieci. W sumie w programie od 
2017 roku urodziło się 24 dzieci, z tego w 2020 roku na świat przyszło 7 dzieci z programu 
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realizowanego w 2019 roku. W 2021 roku oczekujemy narodzin kolejnych 6 dzieci z procedur 
zapłodnienia pozaustrojowego, przeprowadzonych w 2020 roku.  
Z odnotowanych 8 ciąż w roku 2020: 1 ciąża zakończyła się niepowodzeniem i 1 dziecko już się 
urodziło. 
 

Sytuacja epidemiczna wpłynęła na realizację programu pn. „Profilaktyka rozwoju chorób 
cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży szkolnej”. Ograniczenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
dostępności do podmiotów leczniczych oraz zamknięcie szkół przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
zablokowało wdrożenie programu. Przeprowadzenie etapu specjalistycznego, adresowanego do 
uczniów klas I szkoły podstawowej z wykrytymi podczas badań przesiewowych nieprawidłowościami 
było niemożliwe do zrealizowania. Etap specjalistyczny zakładał odbycie 16 wizyt indywidualnych  
z czterema specjalistami (lekarz pediatra, dietetyk, specjalista aktywności fizycznej oraz psycholog), 
co w sytuacji utrudnionego dostępu do przychodni negatywnie wpłynęłoby na prawidłową realizację 
zadania. W związku z powyższym postępowanie konkursowe przeprowadzone zgodnie  
z Zarządzeniem Nr 28 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 27 stycznia 2020 roku, zostało 30 marca 
2020 roku unieważnione. 

 
Nie powiodła się także zaplanowana realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań 
przesiewowych pod kątem wykrywania chorób sercowo-naczyniowych”. Ogłoszony Zarządzeniem  
Nr 363 Prezydenta Miasta Sosnowca z 15 lipca 2020 roku konkurs na wyłonienie realizatora 
programu został unieważniony z uwagi na brak oferentów. 
 
W minionym roku, w oparciu o przepisy ustawy o zdrowiu publicznym zrealizowano zadanie 
dotyczące wykonania szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta w wieku od 60 
do 75 lat włącznie. W drodze postępowania konkursowego wyłoniono cztery podmioty lecznicze tj. 
Sante Clinic przy al. Wolności, Nasza Przychodnia przy ul. Kisielewskiego, Fundacja Unia Bracka przy 
ul. Dmowskiego i Ogrodowej oraz Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego przy ul. Hallera, Wojska 
Polskiego, Nowopogońskiej i Wawel - wykonujące bezpłatne szczepienia. Z uwagi na trudności 
powyższych podmiotów leczniczych w dostępie do szczepionek, akcja zapisów została 
skoordynowana i ruszyła od 1 października 2020 roku. 
 
W sumie zaszczepionych zostało 2.624 mieszkańców, zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 

l.p. Liczba osób 
zaszczepionych 

ogółem 

Liczba osób zaszczepionych  
w warunkach ambulatoryjnych 

w siedzibie realizatora 

Liczba osób posiadających orzeczenie  
o niepełnosprawności, zaszczepionych  

w miejscu zamieszkania 
1. 2.624 2.609 15 

Tabela 8: Liczba szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta 

Na powyższe zadanie wydatkowano w sumie 133.004,70 złotych. 
 
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wykazu 
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych, osobie w wieku powyżej 75 lat przysługiwało bezpłatne szczepienie przeciwko 
grypie, refundowane ze środków NFZ. 
 
Na realizację programu polityki zdrowotnej oraz działań z zakresu zdrowia gmina w 2020 roku 
wydatkowała w sumie 282.620,70 złotych, w tym 149.616 złotych zostało przeznaczonych na 
„Dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców 
miasta w latach 2017-2020”, a 133.004,70 złotych  na szczepienia przeciwko grypie. Sytuacja 
epidemiczna niewątpliwie wpłynęła na wykonanie planowanych na 2020 rok programów polityki 
zdrowotnej. Ograniczona dostępność do podmiotów leczniczych oraz zawieszenie zajęć szkolnych 
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skutecznie uniemożliwiło wdrożenie działań zdrowotnych z zakresu przeciwdziałania otyłości wśród 
dzieci oraz chorobom sercowo-naczyniowym u seniorów.  
W porównaniu do lat wcześniejszych, z uwagi na pandemię i obawy nałożenia się dwóch chorób 
wirusowych o podobnych objawach: grypy i COVID-19 znacznie wzrosła liczba osób zaszczepionych 
przeciwko grypie, z 1.251 osób w 2019 roku do 2.624 w roku ubiegłym. 
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VIII. COVID-19 DZIAŁANIA6 

Koronawirus SARS-CoV-2 po raz pierwszy pojawił się w 11-milionowym mieście Wuhan w chińskiej 
prowincji Hubei. Pod koniec 2020 roku nie było już prawie ani jednego kraju na świecie  
bez przypadków zarażeń, a do infekcji doszło na wszystkich kontynentach. 
Pandemia doprowadziła do największego kryzysu gospodarczego na świecie od ponad 90 lat oraz do 
wybuchu niepokojów społecznych w wielu miejscach na świecie. Wzrosła też niestety liczba 
uchodźców ekonomicznych czy osób żyjących poniżej progu ubóstwa. Wiele dzieci przestało niemal 
całkiem chodzić do szkoły, bo luksus edukacji prowadzonej zdalnie dostępny jest głównie dla 
mieszkańców bogatszych krajów. 
 

W Polsce sytuacja nie była lepsza niż w innych krajach europejskich. Wzrost bezrobocia, upadające 
firmy, spadek wydolności służby zdrowia to tylko niektóre dziedziny życia, które mocno ucierpiały 
podczas trwającej pandemii. 
 

Sytuacja sosnowieckich przedsiębiorców także się pogorszyła co widać było po większej ilości 
zamykanych lokali, w których była prowadzona działalność gospodarcza jak również po nagłym 
spadku ilości złożonych wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na 
początku roku 2020. 
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Wykres 10: Liczba złożonych wniosków do CEIDG w 2020 roku 

 

Liczba zarejestrowanych i wyrejestrowanych wniosków dotyczących działalności gospodarczej  
w okresie 01.2018 r. – 03.2021 r. zamyka się w następujących danych statystycznych: 
 

Rok 
Liczba zarejestrowanych 

działalności gospodarczych 
Liczba wyrejestrowanych 

działalności gospodarczych 
Bilans 

2018 1.195 849 + 346 

2019 1.002 768 + 234 

2020   517 471 + 46 

   2021*   119 129  - 10 

Tabela 9: Liczba zarejestrowanych i wyrejestrowanych wniosków dotyczących działalności gospodarczej 

* stan na 31.03.2021 r. 

                                                           
6
 Źródło: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowca ds. sytuacji epidemicznej 

związanej z COVID-19. 
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W tabeli przedstawiono różnicę liczby zarejestrowanych i wyrejestrowanych wniosków działalności 
gospodarczej. Widać wyraźnie, że w 2020 roku nastąpił duży spadek bilansu wniosków  
w porównaniu do lat poprzednich. 
 
Jak wynika z danych Wydziału Rozwoju i Przedsiębiorczości, najniższa ilość wpisów o rozpoczęcie 
działalności miała miejsce w kwietniu 2020 roku, czyli po wprowadzeniu stanu zagrożenia 
epidemiologicznego w Polsce, które miało miejsce 16 marca 2020 roku. 
 
Aby pomóc lokalnym przedsiębiorcom  
w przetrwaniu trudnej sytuacji, Gmina 
Sosnowiec wprowadziła w kwietniu 2020 
roku pakiet pomocowy SOSnowiec dla 
Mieszkańca i Przedsiębiorcy. 

 
 
 
Działania, które zostały przygotowane w tym pakiecie pomocowym to miedzy innymi: 
 
Podatki lokalne. 

1. Przedłużenie mikro i małym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 
terminu płatności podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. do 
30 września 2020 r. 

2. Rozłożenie na wiosek podatnika zaległości podatkowych: 
a. 6 rat w przypadku przedsiębiorców, których przychody w okresie styczeń – kwiecień 

2020 r. spadły od 25% do 50% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, 
b. 12 rat w przypadku przedsiębiorców, których przychody w okresie styczeń – kwiecień 

2020 r. spadły więcej niż 50% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 
3. Zniesienie opłaty prolongacyjnej. Stawka tej opłaty wynosi połowę stawki odsetek za zwłokę  

i jest naliczana w przypadku odroczenia terminu płatności podatków lokalnych lub rozłożenia 
na raty (m.in. od nieruchomości, od środków transportowych). 

4. Wprowadzenie zwolnienia od podatków od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za okres marzec – kwiecień 2020 r., 
mikroprzedsiębiorców, których działalność została ograniczona i którym przychody w czasie 
stanu epidemii spadły więcej niż 50% w stosunku do terminów określonych w specustawie. 
Dotyczy podmiotów, które a dzień 31 grudnia 2019 r. nie miały zaległości podatkowych. 

5. Nie były prowadzone czynności egzekucyjne do czasu 30 dni po ustaniu stanu epidemii. 
Dotyczy to zaległości powstałych po 8 marca 2020 r. i odnosi się do przedsiębiorców, których 
działalność została ograniczona. Dotyczy podmiotów, które a dzień 31 grudnia 2019 r. nie 
miały zaległości podatkowych. 

Nieruchomości. 
1. Przedłużenie do 30 czerwca 2020 r. terminu zapłaty opłaty rocznej za rok 2020 z tytułu 

użytkowania wieczystego dla wszystkich użytkowników wieczystych. 
2. Przedłużenie do 30 czerwca 2020 r. terminu zapłaty rocznej opłaty przekształceniowej za 

2020 r. dla wszystkich zobowiązanych do jej zapłaty. 
3. Od 15 kwietnia 2020 r. do końca 2020 r., 1 grosz netto za m2 czynszu za dzierżawę pod 

ogródki gastronomiczne. 
Miejski Zakład Zasobów Lokalowych. 

1. Zmiana terminu płatności czynszu począwszy od miesiąca kwietnia do 30 dnia po zakończeniu 
stanu epidemicznego (dla podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną oraz 
pozostałych podmiotów, na wniosek, po zaprzestaniu działalności). 
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2. Umorzenie/rozłożenie na raty zaległości powstałych za okres od 8 marca 2020 r. do 
ostatniego dnia miesiąca, w którym ustał stan epidemii (proporcjonalnie do spadku obrotów, 
przedsiębiorców posiadających na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie nie większe niż 
jednomiesięczne). 

Działalność gospodarcza. 
1. W przypadku ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na alkohol i trudności z uzyskaniem 

dokumentów z Sanepidu, Wdział Rozwoju i Przedsiębiorczości wydawał decyzje wydłużające 
termin obowiązywania zezwoleń. 

Ekologia. 
1. Opłata za wywóz śmieci dla przedsiębiorców. Możliwość złożenia deklaracji „zerowej”  

o wysokości opłaty za miesiąc, w którym nie były wytwarzane odpady komunalne. 
Powiatowy Urząd Pracy. 

1. Dofinansowania dla przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów gospodarczych  
w następstwie wystąpienia COVID-19. 

2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. 

3. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy 
fizycznemu, niezatrudniającemu pracowników. 

4. Udzielanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowych pożyczek na pokrycie bieżących 
kosztów działalności gospodarczej do 5 tys. zł. 

Planowanie przestrzenne. 
1. Przesuniecie wykonania przez przedsiębiorców zaleceń uchwały krajobrazowej. 

Inwestycje lokalne. 
1.  „Zastrzyk” inwestycyjny od 50 do 100 mln zł w postaci przetargów w rynek lokalny na 

inwestycje infrastrukturalne. 
2. Zapewnienie ciągłości inwestycyjnej oraz obsługi inwestora. 
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Zdrowie. 
1. Zakup ambulansu, respiratorów i sprzętu medycznego. 

Oświata. 
1. Przesunięte na 1 czerwca 2020 r. rekrutacje do żłobka. 
2. Wydłużona część terminów w postępowaniu rekrutacyjnym w szkołach i przedszkolach. 
3. Zielone szkoły organizowane za zgodą rodziców. 

Sprawy komunikacyjne. 
1. Wydłużenie do 180 dni terminu na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z państwa UE 

oraz wydłużenie do 180 dni terminu zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu zarejestrowanego. 
2. Odłożony w czasie do 60 dni po odwołaniu stanu epidemii obowiązek wykonywania 

okresowych badań lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących zadania z ustawy 
o transporcie drogowym. 

3. W przypadku braku dostępności lekarza uprawnionego do badań wstępnych i kontrolnych, 
umożliwienie tego badania przez innego lekarza na okres tymczasowy. 

4. Uruchomiono specjalny numer telefonu dla przedsiębiorców prowadzących działalność 
związaną z transportem drogowym (w tym dla autosalonów) aby zapewnić płynność ich 
obsługi. 

Sprawy obywatelskie. 
1. Zachęcanie do używania profilu zaufanego. 
2. Każdy przypadek związany z dowodem osobistym, meldunkiem – rozpatrywany 

indywidualnie telefonicznie. 
Organizacje pozarządowe. 

1. Ogłoszenie konkursu w zakresie sportu seniorskiego nastąpi do 30 dni po odwołaniu stanu 
epidemii. 

2. Konkurs na letni wypoczynek dzieci i młodzieży został wstrzymany. Ogłoszenie konkursu 
nastąpi w terminie do 30 dni po odwołaniu stanu epidemii. 

3. Dotacje kulturalne, które mogły być realizowane zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, będą 
dostosowane do warunków. 

Sport. 
1. Wydłużenie terminu płatności wierzytelności do 60 dni po odwołaniu stanu epidemii. 
2. Zwolnienie z opłat za korzystanie z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w czasie trwania 

stanu pandemii. 
3. Umorzenie wierzytelności z tytułu czynszu za najem/dzierżawę wobec przedsiębiorców, 

których funkcjonowanie zostało ograniczone – za czas trwania epidemii. 
 
Warto podkreślić również to, że w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację pandemiczną ww. 
program był wznawiany na jesieni 2020 r., na podobnych jak na wiosnę zasadach, tak aby znów 
efektywnie wesprzeć mieszkańców i przedsiębiorców w mieście. 
 
 
 
Działania wspierające  
i umożliwiające zmniejszenie 
skutków epidemii. 
 
Pierwsze miesiące epidemii 
charakteryzowały się przede 
wszystkim brakiem podstawowych 
środków ochrony indywidualnej.  
W sprzedaży brakowało maseczek, 
rękawiczek oraz płynów do 
dezynfekcji rąk i powierzchni. 
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Dlatego podjęto wiele działań, które były odpowiedzią na brak tych środków oraz wdrożono różne 
formy niesienia pomocy. 
 
Między innymi zainicjowano akcję „Maseczka dla seniora”, która powstała z inicjatywy Wydziału 
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Celem akcji było uszycie maseczek i rozdanie ich 
mieszkańcom Miasta, głównie Seniorom. Maseczki rozdawane były przez wolontariuszy Ratownictwa 
Wodnego „Asekuracja”, Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Miejskiej, OSP Maczki-Cieśle oraz OSP 
Timken na parkingach sklepowych.  
Wielorazowe maseczki, które otrzymali sosnowieccy seniorzy to zasługa wielu osób, w tym m.in. 
przedstawicieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, pracowników Teatru Zagłębia, 
sosnowieckiej Mediateki, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Żłobka Miejskiego i Klubów 
Dziecięcych, szkół i przedszkoli z terenu miasta, prywatnych przedsiębiorców oraz wolontariuszy  
z grupy ,,Sosnowiec szyje maseczki”. Na maseczki z budżetu Wydziału Polityki Społecznej 
wydatkowano prawie 17.000,00 zł szyjąc ponad 50.000 maseczek.  
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu od dnia 16.03.2020 r. rozpoczął również działania 
związane z COVID-19. Na podstawie przekazywanych raportów o osobach będących w kwarantannie, 
przez Sanepid, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Policję, niezwłocznie nawiązywany był kontakt 
z każdą z nich. W rozmowach telefonicznych ustalano bieżące potrzeby. Dla 400 mieszkańców Gminy 
przygotowano paczki żywnościowe o łącznej wartości ponad 20 tys. zł. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej przekazywał informację o potrzebie przygotowania paczki żywnościowej do Centrum 
Usług Socjalnych i Wsparcia. Pracownicy CUSiW dokonywali zakupu produktów żywnościowych  
i dostarczali paczki osobom przebywającym na kwarantannie i izolacji, zachowując reżim sanitarny. 
W razie konieczności MZUK udzielał również pomocy w usuwaniu nieczystości z mieszkań osób 
objętych kwarantanną lub izolacją. Pracownicy socjalni Zespołu ds. Usług MOPS na bieżąco 
monitorowali poprzez kontakt telefoniczny sytuację osób starszych, niepełnosprawnych  
i niezaradnych objętych pomocą. Osoby te zostały wyposażone w maseczki wielokrotnego użytku, 
które szyli m.in. pracownicy socjalni działający w ramach Programu Aktywności Lokalnej.  
W przekazywaniu tych maseczek brali udział wolontariusze MOPS oraz harcerze sosnowieckiego ZHP  
(1 Sosnowiecka Drużyna Wędrowna „Huragan” oraz 89 Sosnowiecka Drużyna Wielopoziomowa 
„Bieszczadzkie Anioły”) i łącznie przekazali maseczki dla ponad 300 beneficjentów. W trosce o ich 
zdrowie i bezpieczeństwo Firma świadcząca usługi opiekuńcze otrzymała od tutejszego Ośrodka 170 
sztuk maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. Seniorzy i osoby niepełnosprawne mogły liczyć 
również na pomoc w robieniu zakupów czy wyprowadzaniu psów. Z takiej formy pomocy , która była 
świadczona przez wolontariuszy MOPS oraz harcerzy sosnowieckiego ZHP skorzystało 76 osób. 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu nawiązał również kontakt z Caritas, gdzie kierowane 
były osoby z Sosnowca wymagające pomocy żywnościowej, a także z jedną z sieci aptek, która 
zadeklarowała pomoc w dostarczaniu leków osobom starszym. Dzienne Domy Pomocy Społecznej 
działające na terenie miasta zgodnie z poleceniami Wojewody Śląskiego nie prowadziły działalności, 
jednak dotychczasowi pensjonariusze tych placówek, zainteresowani dostarczaniem posiłków  
i produktów żywnościowych korzystali z tej pomocy. Żywność do miejsca zamieszkania dostarczali 
pracownicy CUSiW.  
 
W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, (obowiązującym na obszarze naszego kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wywołanymi 
wirusem SARS-CoV-2) oraz zaleceniem NFZ, podstawową formą udzielania świadczeń zdrowotnych 
przez wszystkich lekarzy były teleporady. 
 
Kolejnym wyzwaniem, z którym sosnowiecki samorząd musiał się zmierzyć w ubiegłym roku był 
powrót dzieci do szkół od 1 września. Minister Edukacji w wydanych wytycznych i zaleceniach 
ograniczył się do ogólnych sformułowań wynikających z innych rozporządzeń Ministra Zdrowia  
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i Głównego Inspektora Sanitarnego. Przygotowano więc szczegółowe procedury lub regulaminy dla 
wszystkich czynności związanych z pobytem uczniów w szkole, nauczycieli, personelu 
niepedagogicznego oraz rodziców. Ponieważ każda szkoła jest inna, ma swoją specyfikę, należało te 
czynności wykonać dla każdej z nich osobno. Powstały procedury opisujące wejście dzieci i młodzieży 
do szkoły, sposób i harmonogram korzystania z szatni, stołówek oraz zmianowość w wykorzystaniu 
korytarzy i toalet podczas przerw. Należało określić w jaki sposób i kiedy będą dezynfekowane klasy  
i wspólnie wykorzystywane pomieszczenia. Opisać sposób postępowania w przypadku uczniów,  
u których wystąpią objawy przeziębienia w trakcie pobytu w szkole. W trakcie tych prac pojawiło się  
szereg pytań i wątpliwości. Wszystkie problemy oraz zgłoszenia sygnałów o możliwych utrudnieniach 
związanych z zakażeniami trafiały do trzyosobowego zespołu, w skład którego weszli: Naczelnik 
Wydziału Edukacji, Koordynator z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta Sosnowca ds. sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19. 
 
W związku z pojawiającymi się uwagami rodziców co do niekorzystnego działania płynów 
dezynfekujących ręce i powierzchnie stosowanych w naszych placówkach, dokonano powtórnej 
weryfikacji ich dopuszczeń do stosowania w obiektach użyteczności publicznej oraz szkołach  
i przedszkolach. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Natomiast została zwrócona 
uwaga na ograniczenie stosowania tych środków przez dzieci i stosowanie zamiennie częstszego 
mycia rąk ciepłą wodą z użyciem mydła. Niektóre przedszkola miały w czerwcu i lipcu poważne 
utrudnienia w codziennej pacy ponieważ na ich terenie były umiejscowione lokale wyborcze. 
Konieczna była kontrola wszystkich placówek pod kątem organizacji procesu oraz bezpieczeństwa 
głosujących i powrotu dzieci do placówek. W dzień po wyborach wszystkie pomieszczenia i ciągi 
komunikacyjne, którymi poruszali się wyborcy, zostały zdezynfekowane przez MZUK. Dzięki dobremu 
zabezpieczeniu nie odnotowano żadnych przypadków zakażeń jako następstwo obecności dużej ilości 
ludzi w tych obiektach. Innym wyzwaniem było otwarcie basenów krytych a później kąpielisk  
i siłowni. Wspólnie z dyrektorami jednostek zostały opisane warunki na jakich i w jaki sposób mogą 
korzystać z nich użytkownicy tak by sprostać wytycznym GIS. Zostały nakreślone szczegółowe 
procedury dla pracowników. W okresie pracy tych obiektów nie stwierdzono przypadków powstania 

ognisk zakażeń.  
 
W okresie wiosennym dużym problemem dla mieszkańców była trudność w poddaniu się badaniu 
wymazowemu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Sosnowiecki Szpital Miejski w porozumieniu  
z Gminą Sosnowiec uruchomił usługę pobierania wymazu w miejscu zamieszkania. Z usługi tej 
korzystała również PSSE do momentu wprowadzenia innych rozwiązań systemowych. Od połowy 
listopada wraz z nadejściem 
drugiej fali epidemii, 5 
pracowników Biblioteki 
Miejskiej, Teatru Zagłębia oraz 
MOSiR wspomagało 
sosnowiecki sanepid w pracach 
administracyjnych. Niedobory 
kadrowe i czasowe zawieszenie 
działalności z powodu 
zachorowań sprawiły, że ta 
instytucja została zablokowana 
nadmiarem ilości zadań do 
wykonania. 
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Epidemia w roku 2020 przebiegała w naszym kraju w dwóch etapach tzw. falach. W Sosnowcu 
również wyglądało to podobnie. Miesięcznie ilość zachorowań wyglądała następująco: 
Marzec          5 
Kwiecień       57 
Maj        53 
Czerwiec       60 
Lipiec        40 
Sierpień       92 
Wrzesień       32 
Październik     165 
Listopad  2.107 
Grudzień  2.576 
RAZEM   5.187 
 
Początek pandemii przebiegł w naszym mieście bez gwałtownego wzrostu jaki nastąpił dopiero w 
trakcie drugiej fali. Zawdzięczamy to przede wszystkim całkowitemu zamknięciu gospodarki oraz 
wszelkiej działalności oświatowej, kulturalnej i sportowej. Należy również zauważyć, że podczas 
pierwszej fali mieliśmy do czynienia z dużą dyscypliną społeczną. Dzięki temu uniknęliśmy 
gwałtownego rozprzestrzeniania się wirusa. Niewielka ilość zakażeń w trakcie pierwszej fali  
i ogłoszenie przez Prezesa Rady Ministrów końca epidemii w czerwcu spowodowało rozluźnienie 
przestrzegania obowiązujących obostrzeń. W okresie po wakacyjnym sytuacja powróciła do prawie 
normalności a dzieci wróciły szkół i przedszkoli. Ponieważ chorowały one w owym czasie 
bezobjawowo stały się szybkim nośnikiem do rozprzestrzeniania się epidemii wśród nauczycieli  
i personelu niepedagogicznego. Nastąpiły gwałtowne przyrosty zachorowań. Niestety skutkiem tego 
był również wzrost ilości zgonów spowodowanych na pewno w części przez COVID-19 ale w dużej 
mierze również przez przeciążenie systemu Ochrony Zdrowia i ograniczenie dostępności do 
świadczeń zdrowotnych oraz obawa pacjentów przed pójściem do POZ, AOS lub poddanie się 
hospitalizacji, gdyż oznaczała ona utratę kontaktu z bliskimi. Skutkiem tych obaw była często, zbyt 
późno podjęta decyzja o konieczności podjęcia leczenia. 
 
Z tych powodów rok 2020 przyniósł nam rekordową liczbę zgonów w skali kraju. Zmarło w nim 480 
tysięcy osób co stanowi 20% wzrost w stosunku do 2019 roku (401 tys.). W Sosnowcu był to 14% 
przyrost. W 2019 roku zmarło 2.586 mieszkańców a w 2020 roku 2.953. Zwłaszcza ostatnie trzy 
miesiące roku gdy nadeszła druga fala epidemii z gwałtownym wzrostem zachorowań wywołującym 
niewydolność systemu służby zdrowia nastąpił gwałtowny wzrost śmiertelności. 
 
Polska - IV kwartał 2020 r. 

 2019 – 94.523 

 2020 – 157.600 (67%) wzrost 
Sosnowiec - IV kwartał 2020 r. 

 2019 – 632 

 2020 – 926 (46%) wzrost 
 
Przedstawione liczby są niestety bardzo niepokojące, można stwierdzić, że nie byliśmy przygotowani 
na drugą falę w sposób, który zapewniłby skuteczną opiekę nie tylko nad chorymi na COVID-19 ale  
i pozostałymi pacjentami wymagającymi leczenia. 
 

Jednostka Projekt / Dotacja Cel Kwota 

Dom Pomocy 
Społecznej Nr 1 

„Śląskie pomaga” 
Środki ochrony osobistej dla pracowników 
instytucji całodobowej oraz doposażenie 

41.500,00 zł 



Raport o stanie Gminy Sosnowiec za 2020 rok 

Urząd Miejski w Sosnowcu 
 

41-200 Sosnowiec  aleja Zwycięstwa 20  Tel. +48 32 296 06 00  fax +48 32 296 06 05  um.sosnowiec.pl 33 

 

jednostki w sprzęt niezbędny do walki  
z COVID-19 

„Śląskie kadry DPS vs COVID-
19” 

Środki na ochronę zdrowia i życia osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym,  
a także pracujących w DPS, tj. osób 
zagrożonych skutkami COVID-19 
(wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 

218.725,00 zł 

„Zapewnienie 
bezpieczeństwa i opieki 
pacjentom oraz 
bezpieczeństwa personelowi 
zakładów opiekuńczo-
leczniczych, domów pomocy 
społecznej, zakładów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych  
i hospicjów na czas COVID-
19” - projekt NFZ 

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 
mieszkańcom na czas COVID-19 oraz 
bezpieczeństwo i wsparcie personelu 
medycznego (pielęgniarek) pracujących w DPS, 
tj. osób zagrożonych skutkami epidemii 
COVID-19 (dodatki do wynagrodzeń) 

21.559,70 zł 

Dotacja (decyzja Wojewody 
Śląskiego) 

Zakup sprzętu medycznego (termometry 
bezdotykowe), środki ochrony osobistej 
(rękawiczki jednorazowe, maseczki 
jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk  
i powierzchni) oraz wynagrodzenia 
pracowników wraz z pochodnymi od 
wynagrodzeń 

91.992,30 zł 

Nieodpłatne przekazanie od 
Wojewody Śląskiego 

Środki ochrony osobistej oraz środki 
dezynfekujące 

nieodpłatne 

Dom Pomocy 
Społecznej Nr 2 

„Śląskie pomaga” 

Środki ochrony osobistej dla pracowników 
instytucji całodobowej oraz doposażenie 
jednostki w sprzęt niezbędny do walki  
z COVID-19 

41.500,00 zł 

„Śląskie kadry DPS vs COVID-
19” 

Środki na ochronę zdrowia i życia osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym,  
a także pracujących w DPS, tj. osób 
zagrożonych skutkami COVID-19 
(wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 

222.074,56 zł 

„Zapewnienie 
bezpieczeństwa i opieki 
pacjentom oraz 
bezpieczeństwa personelowi 
zakładów opiekuńczo-
leczniczych, domów pomocy 
społecznej, zakładów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych 
 i hospicjów na czas COVID-
19” - projekt NFZ 

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 
mieszkańcom na czas COVID-19 oraz 
bezpieczeństwo i wsparcie personelu 
medycznego (pielęgniarek) pracujących w DPS, 
tj. osób zagrożonych skutkami epidemii 
COVID-19 (dodatki do wynagrodzeń) 

66.672,82 zł 

Dotacja (decyzja Wojewody 
Śląskiego) 

Zakup sprzętu medycznego (termometry 
bezdotykowe), środki ochrony osobistej 
(rękawiczki jednorazowe, maseczki 
jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk i 
powierzchni) oraz wynagrodzenia 
pracowników wraz z pochodnymi od 
wynagrodzeń 

105.773,70 zł 

Nieodpłatne przekazanie od 
Wojewody Śląskiego 

Środki ochrony osobistej oraz środki 
dezynfekujące 

nieodpłatne 
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Centrum Obsługi 
Placówek 
Opiekuńczo – 
Wychowawczych 

„Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19” 

Środki wydatkowano na zakup sprzętu 
komputerowego z oprogramowaniem oraz 
sprzętu multimedialnego, zakup środków 
ochrony indywidualnej, wyposażenie czterech 
miejsc kwarantanny 

385.125,10 zł 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

„Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19” 

Zakup laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, 
słuchawek środków ochrony osobistej 

319.397,75 zł 

Dofinansowanie kosztów 
wypłaty dodatku do 
wynagrodzenia dla 

asystentów rodziny aktywnie 
działających na rzecz rodzin 
w okresie pandemii COVID-

19 w ramach „Programu 
Asystent Rodziny na rok 

2020” 

Wynagrodzenie dla asystentów 

15.300,00 zł 

Tabela 10: Lista i wartość wydatków poniesionych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne oraz pomoc 
otrzymana z budżetu Państwa i Samorządu Województwa Śląskiego. 

 
Wydział Edukacji 
 
Sprzęt ochrony osobistej w postaci: przyłbice, rękawiczki, termometry, fartuchy, kombinezony, 
maseczki, płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni – wydatki poniesione w wysokości 184.422,91 zł. 
Urządzenia sanitarne budynków i obiektów sosnowieckich placówek oświatowych: bezdotykowe 
dozowniki płynów oraz wytwornica ciężkiego dymu – wydatki poniesione w wysokości 249.384,00 zł. 
Łączna kwota wydatków poniesionych dotychczas przez Gminę Sosnowiec, w związku ze zwalczaniem 
pandemii COVID-19 w sosnowieckich placówkach oświatowych to 433.806,91 zł, w ilościach 
przedstawionych poniżej: 

 Płyny do dezynfekcji rąk – 3.760 litrów 

 Płyny do dezynfekcji powierzchni – 3.730 litrów 

 Maseczki – 5.549 szt. 

 Przyłbice – 5.000 szt. 

 Rękawiczki – 37.700 szt. 

 Fartuchy – 670 szt. 

 Termometry bezdotykowe – 90 szt. 

 Kombinezony – 182 szt. 

 Automaty do dezynfekcji rąk – 95 szt. 
 
Z Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki i Urzędu Wojewódzkiego, placówki 
oświatowe otrzymały nieodpłatnie również: 

 Maseczki – 180.800 szt. 

 Płyny do dezynfekcji – 5.026 l 

 Termometry – 168 szt. 

 Automaty do dezynfekcji rąk – 57 szt. 
 

W związku z rozpoczęciem okresu pandemii tj. od marca 2020 r. do października 2020 r., dyrektorzy 
placówek zakupili dodatkowo środki ochrony osobistej we własnym zakresie, w zależności od potrzeb 
każdej placówki. Na dzień 31 października 2020 r. sosnowieckie placówki oświatowe wydały kwotę 
273.315,46 zł. 
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W sumie na zakup środków ochrony indywidualnej wydano z funduszy gminnych 707.122,37 zł. 
Ww. środki ochrony osobistej zostały przekazane dla pracowników szkół i placówek oświatowych. 
 
Wydział Zdrowia 
 
1. Pomoc finansowa udzielona Gminie Sosnowiec przez Województwo Śląskie w wysokości  

244.000 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 
pn. „Zapobieganie i minimalizacja ryzyka zakażeń SARS-CoV-2 wśród pacjentów i personelu 
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.”, realizowanego w celu zwalczania zakażenia, 
zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej 
COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 
W ramach udzielonego dofinansowania Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. zakupił sprzęt 
medyczny związany z diagnostyką i leczeniem pacjentów zakażonych koronawirusem: 

 Aparat RTG typu ramię C. 
Kwota dotacji z Województwa Śląskiego 244.000zł, środki z dotacji z Górnośląsko - Zagłębiowskiej 
Metropolii w wysokości 61.000 zł. 
 
2. Pomoc finansowa dla Gminy Sosnowiec z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 

747.200 zł w postaci dotacji celowej na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku 
ze stanem epidemicznym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na pokrycie 
wydatków na zakupy inwestycyjne związane z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz 
wykonanie inwestycji koniecznych do realizacji wymienionych zadań. 
Dofinansowanie zostało udzielone na podstawie uchwały Nr XXIV/177/2020 Zgromadzenia 
Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania związane z zapobieganiem, 
zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 
Dzięki otrzymanym środkom finansowym Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. został doposażony 
w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do przeciwdziałania oraz ograniczenia zagrożenia 
epidemicznego: 

 Rękojeść do shavera laryngologicznego, 

 Videolaryngoskop z wyposażeniem, 

 Kardiostymulator zewnętrzny, 

 Aparat do znieczulenia z wyposażeniem, monitor funkcji życiowych na podstawie jezdnej, 
pulsoksymetr stacjonarno – transportowy, 
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 Aparat RTG typu ramię C (wkład własny do umowy z Województwem Śląskim w wysokości 
61.000 zł). 

Z pozyskanych środków opracowano dokumentację projektową dotyczącą dyslokacji apteki  
i laboratorium szpitala. Przeprowadzono także dyslokację oddziałów na potrzeby COVID-19: 
Psychosomatycznego, Wewnętrznego II. 
 

3. Darowizna z Fundacji Timkena w wysokości 50.000 USD (199.970 zł) z przeznaczeniem na zakup 
środków ochrony osobistej, testów diagnostycznych oraz sprzętu medycznego dla lokalnych 
jednostek ochrony zdrowia.  

Zawarto umowy z wykonawcami: 

 Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. na usługę pobierania wymazów, wykonanie badań 
molekularnych PCR w kierunku SARS-CoV-2 realizacja na kwotę 25.980 zł, 

 GYNCENTRUM na wykonanie badań w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2 metodą RT PCR 
realizacja na kwotę 2.877 zł. 

Pozostała kwota darowizny z Fundacji Timkena zostanie wykorzystana w roku 2021. 
 

4. Fundacja Timken przekazała również Gminie Sosnowiec 2.500 tys. sztuk jednorazowych maseczek 
ochronnych FFP2 / KN95 (szacunkowa wartość wg ceny rynkowej 9.750,00 PLN). 

Zabezpieczenie w ramach umowy z SP ZOZ Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu 
zespołu transportu sanitarnego, pobierającego wymazy od osób podejrzanych o zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2 oraz ich przewożenie do laboratorium medycznego. Wydatkowano na ten cel 15.487,50 
złotych. 

 

Na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Wojska Polskiego 8a działa 
Laboratorium Genetyczne Gyncentrum – jeden z najnowocześniejszych laboratoriów w Europie. 
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W dobie pandemii spowodowanej chorobą COVID-19 stało się ono wiodącym ośrodkiem  badawczym 
w Polsce. 

Laboratorium posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia w zakresie diagnostyki molekularnej SARS-
CoV-2, RSV oraz wirusa grypy, a także certyfikat QCMD 2020 SARS-CoV-2 EQA Programme oraz 
QCMD 2020 Respiratory I Plus EQA Programme. Placówka działa zgodnie z wytycznymi NIZP-PZH, 
WHO, ECDC. Jako jedyne laboratorium w województwie śląskim spełnia standardy bezpieczeństwa 
biologicznego BSL-3.7 

Zespół tworzą wykwalifikowani diagności laboratoryjni i biotechnolodzy z ogromnym 
doświadczeniem w badaniach molekularnych. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną, 
wysokoprzepustową aparaturę pozwalającą na sprawne i bezpieczne przeprowadzenie izolacji RNA 
wirusa. W ciągu doby może wykonać nawet do 12 tys. badań. 

GYNCENTRUM wykonuje badania w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2 metodą RT PCR 
(na podstawie skierowań NFZ jak i komercyjne) zarówno na miejscu w Sosnowcu w ramach serwisu 
drive-thru, jak i mobilnie poprzez usługę wymazobusa. Warto wspomnieć również o tym, że 
Laboratorium Genetyczne Gyncentrum zorganizowało także kilkanaście punktów wymazowych na 
terenie całego kraju.  

Oprócz diagnostyki stale rozwijana jest działalność badawcza, która zmierza przede wszystkim 
w kierunku sekwencjonowania wirusa SARS-CoV-2. Wyniki badań przeprowadzonych w Gyncentrum 
stanowić będą cenne źródło wiedzy na temat przebiegu, charakteru i dynamiki zakażeń wirusem 
SARS-CoV-2 na terenie Śląska. Na podstawie przeprowadzonych analiz będzie możliwe ustalenie 
algorytmów leczenia pacjentów chorujących na COVID-19. Wyniki badań zasilą także 
międzynarodowe bazy danych, takie jak GISAID, Global Alliance for Genomics and Health (GA4GH), 
ELIXIR czy Europejskie Archiwum Nukleotydów (ENA), które monitorują występowanie różnych 
wariantów genetycznych wirusa SARS-CoV-2 i grypy na świecie. 

 

                                                           
7
 https://covid19.gyncentrum.pl/o-nas 
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IX. RYNEK PRACY W SOSNOWCU8 

Na koniec grudnia 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu zarejestrowanych było 4.890 
bezrobotnych. W stosunku do stanu z grudnia 2019 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się o 1.172 
osoby (tj. o 31,5%). Stan ten jest konsekwencją wybuchu pandemii COVID-19. Na skutek 
wprowadzenia w kraju stanu epidemii w dużym stopniu rynek pracy został czasowo zamknięty, co 
wpłynęło na zwiększenie liczby bezrobotnych. Ponadto instytucje rynku pracy funkcjonujące  
w reżimie sanitarnym zmuszone były ograniczyć bezpośrednią obsługę interesantów, a także 
realizację usług i instrumentów rynku pracy, co również miało wpływ na pogorszenie statystyk. 
 

Negatywny trend uwidacznia wzrost stopy bezrobocia. W końcu grudnia 2020 r. stopa bezrobocia  
w Sosnowcu wynosiła 6,7% (grudzień 2019 r. – 5,1%). W województwie śląskim najwyższa stopa 
bezrobocia na koniec 2020 r. występowała: w Bytomiu – 10,1%, w powiecie częstochowskim - 8,2%,  
w Piekarach Śląskich – 7,8%, w powiecie kłobuckim – 7,7%, w Będzinie – 7,7%. 
 

 

Wykres 11:Stopa bezrobocia w 2020 roku w Sosnowcu, województwie śląskim i w Polsce 

 
Wśród ogółu zarejestrowanych wg stanu na dzień 31.12.2020 r.:  

 83% (4.061) stanowią osoby poprzednio pracujące (84,8% w 2019 r.), 

 17% (829) zarejestrowanych – to osoby dotychczas nie pracujące (15,2% w 2019 r.), 

 13,5% (658) ogółu bezrobotnych, to osoby posiadające prawo do zasiłku (14% w 2019 r.),  

 5,6% (276) to osoby niepełnosprawne (7,2% w 2019 r.). 
W ogólnej liczbie bezrobotnych, 3.600 osób, to osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
 
Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia pozwala nam na stwierdzenie, że osoby 
legitymujące się niskim poziomem wykształcenia stanowią najliczniejszą grupę zarejestrowanych 

                                                           
8
 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu. 
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bezrobotnych. Wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i poniżej (podstawowe i niepełne 
podstawowe) posiada 50,6% bezrobotnych, (48,9% w 2019 r.).  
Osoby posiadające wykształcenie policealne i średnie zawodowe stanowią 22,5% bezrobotnych  
(23,3% w 2019 r.), wykształcenie wyższe 16% (17,3% w 2019 r.). 
Najmniej liczną grupą są bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, stanowią oni 11% 
ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (10,5% w 2019 r.).  
 
Analizując bezrobotnych wg poziomu wykształcenia oraz płci możemy stwierdzić, że na dzień 
31.12.2020 r. bezrobotne kobiety są lepiej wykształcone od bezrobotnych mężczyzn. Różnice udziału 
pań i panów z wykształceniem wyższym, oraz zasadniczym zawodowym są znaczne. Największa 
dysproporcja udziału dotyczyła osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (więcej 
bezrobotnych mężczyzn posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe) gdzie różnica wynosiła, aż 
17,7 punktu procentowego od wartości obliczonej dla mężczyzn (w 2019 r. różnica ta wynosiła 16,5 
punktu procentowego). 
Porównując strukturę bezrobotnych wg wieku w 2020 r. i w 2019 r. można stwierdzić, że nastąpił 
wzrost liczby bezrobotnych we wszystkich przedziałach wiekowych.  
 

Najdłużej – powyżej 12 miesięcy pozostają bez pracy osoby w grupie wiekowej: 
 35 – 44 lata – 486 osób         -  9,9% ogółu zarejestrowanych, 
 45 – 54 lata – 393 osoby       -  8,0% ogółu zarejestrowanych,  
 25 – 34 lata – 319 osób         -  6,5% ogółu zarejestrowanych, 
 55 – 59 lat – 242 osoby         -  4,9% ogółu zarejestrowanych, 
 60 lat i więcej – 157 osób     -  3,2% ogółu zarejestrowanych, 
 18 – 24 lata – 56 osób           -  1,1% ogółu zarejestrowanych. 

 
Duże znaczenie dla poziomu bezrobocia ma długi czas oczekiwania na pracę, który może przyczynić 
się do przedawnienia posiadanych kwalifikacji. Jednym z najważniejszych elementów zmniejszających 
czas oczekiwania na pracę jest jak najszybsza aktywizacja zawodowa osób pozostających w ewidencji 
bezrobotnych. 
W 2020 roku najdłużej, powyżej 12 miesięcy pozostawali bez pracy bezrobotni z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym – 458 osób (353 osoby w 2019 r.), policealnym i średnim zawodowym – 
372 osoby (322 osoby w 2019 r.), gimnazjalnym i poniżej – 387 osób (244 osoby w 2019 r.),  
z wykształceniem wyższym – 277 osób (232 osoby w 2019 r.) oraz ze średnim ogólnokształcącym – 
159 osób (119 osób w 2019 r.). 
 
Na koniec 2020 roku 4.061 osób legitymowało się doświadczeniem zawodowym co stanowiło 83% 
ogółu zarejestrowanych. W analogicznym okresie 2019 r. doświadczenie zawodowe posiadało 3.154 
bezrobotnych tj. 84,8% ogółu bezrobotnych. 
 
Na koniec roku 2020 r. przeważały osoby, które przed rejestracją pracowały od roku do 5 lat  
i stanowiły one 22,4 % ogółu bezrobotnych (1.100 osób). 
W analogicznym okresie 2019 r. również najliczniej reprezentowaną grupą były osoby posiadające 
staż pracy od roku do 5 lat i stanowiły one 22,4% ogółu bezrobotnych (833 osoby). 
Osoby z 30 – letnim stażem były najmniej liczną grupą obejmującą 153 osoby tj. 3,1% ogółu 
bezrobotnych na koniec 2020 roku, (108 osób w 2019 r.) 
Bezrobotni, nie posiadający stażu pracy stanowili 17% (829 osób) ogółu zarejestrowanych (564 osoby  
w 2019 r.). Ich liczba zwiększyła się o 265 osób w porównaniu z liczbą osób nie posiadających 
doświadczenia zawodowego na koniec 2019 r. 
 
W roku 2020 odnotowano spadek liczby nowo rejestrujących się bezrobotnych w stosunku do roku 
2019 o 1.522 osoby. Największy napływ bezrobotnych odnotowano w miesiącu styczniu (860 osób)  
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i lutym (671 osób). W roku 2020 napływ mężczyzn stanowił 51,4% ogółu nowo rejestrujących się 
osób bezrobotnych (52,3% w 2019 r.) 
Liczba bezrobotnych wyrejestrowanych w ciągu roku 2020 wyniosła 5.391 osób i była mniejsza  
o 3.613 osób w stosunku do roku 2019. Wśród wyłączonych z ewidencji 50,3% stanowili mężczyźni  
(50,6% w 2019 r.). 
Z tytułu niepotwierdzenia gotowości do pracy w 2020 r. z ewidencji wyłączono 778 osób, co 
stanowiło 14,4% ogółu osób wyłączonych z ewidencji. 
W analogicznym okresie 2019 r. wyłączono z tytułu niepotwierdzenia gotowości do pracy 2.871 osób  
tj. 31,9% całego odpływu. 
Liczba wyłączonych ze względu na podjęcie pracy na przestrzeni 2020 r. wynosiła 3.447 osób co 
stanowiło 63,9% odpływu. (43,3% w 2019 r.). 
 
Sytuacja osób z niepełnosprawnościami na lokalnym rynku pracy w 2020 roku 

 

Na koniec grudnia 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu zarejestrowanych było 295 
osób z niepełnosprawnościami, a więc o 0,7% więcej niż na koniec grudnia 2019 roku. Wśród ogółu 
niepełnosprawnych tylko 19 osób (6,4%) posiadało status poszukującego pracy. Zdecydowana 
większość, bo aż 276 osób (93,6%), zarejestrowanych zostało ze statusem bezrobotnego.  
Odmienność statusu tych dwóch kategorii polega na tym, że zarejestrowani ze statusem 
poszukującego pracy pobierają świadczenie z tytułu posiadanej niepełnosprawności (renta, renta 
socjalna, zasiłek wyrównawczy). Udział osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami wśród ogółu 
bezrobotnych zarejestrowanych w sosnowieckim Urzędzie wynosił 5,6%. Odsetek bezrobotnych  
z niepełnosprawnościami uprawnionych do pobierania zasiłku jest niższy niż ogółu bezrobotnych  
i wynosi 10,5% - wśród ogółu bezrobotnych wskaźnik ten wynosi 13,5%. W porównaniu do roku 
wcześniejszego w strukturze zarejestrowanych osób z niepełnosprawnościami nie zaszły zmiany. 
Wśród nich przeważają mężczyźni, którzy w liczbie 154 osób stanowią 52,2% ogółu zarejestrowanych. 
 

Jeśli chodzi o strukturę wykształcenia osób z niepełnosprawnościami, to dominują w niej osoby 
legitymujące się niskim poziomem wykształcenia. Najliczniejszą grupę stanowią osoby posiadające 
wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i poniżej – 59,7%. 
Struktura osób z niepełnosprawnościami wg poziomu wykształcenia przedstawia się następująco: 

 wyższe - 34 osoby tj. 11,5%, 

 policealne i średnie zawodowe - 60 osób tj. 20,3%, 

 średnie ogólnokształcące - 25 osób tj. 8,5%, 

 zasadnicze zawodowe - 97 osób tj. 32,9%, 

 gimnazjalne i poniżej - 79 osób tj. 26,8%. 
Rodzaj posiadanego schorzenia w znacznej mierze decyduje o szansach osób niepełnosprawnych na 
znalezienie pracy. Struktura zarejestrowanych osób wg stopnia niepełnosprawności przedstawia się 
następująco:  

 stopień znaczny - 5 osób tj. 1,7%, 

 stopień umiarkowany - 106 osób tj. 35,9%, 

 stopień lekki - 184  osób tj. 62,4%. 
 

Niepełnosprawność często nabywana jest z wiekiem – aż 74,2% ogółu tych osób ukończyło 40 rok 
życia. Problemem jest tendencja do popadania w trwałe bezrobocie. W zbiorowości osób  
z niepełnosprawnością, ponad 46,1% pozostaje bez pracy 12 miesięcy i dłużej, podczas gdy wśród 
ogółu bezrobotnych wskaźnik ten wynosi 33,8%. 
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Działania na rzecz rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością 

 

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia, to główne cele 
realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu działań w ramach rehabilitacji zawodowej 
osób z niepełnosprawnościami. 
Populacja osób niepełnosprawnych jest bardzo zróżnicowana. Różne są także ich potrzeby 
i możliwości zatrudnieniowe. W celu precyzyjnego adresowania pomocy i wsparcia niezbędna jest 
odpowiednia diagnoza i zindywidualizowane podejście do każdej osoby. Uwzględniając powyższe, 
doradcy klienta przygotowali Indywidualne Plany Działania (IPD) dla 103 osób niepełnosprawnych. 
IPD to plan przygotowany w formie dwustronnych ustaleń pomiędzy urzędem pracy i osobą 
zarejestrowaną, obejmujący działania oferowane przez Urząd oraz działania deklarowane do 
samodzielnego wykonania przez te osobę. 
Jednym z etapów rehabilitacji zawodowej jest poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Doradca 
zawodowy w ramach indywidualnych rozmów dokonuje analizy sytuacji osób niepełnosprawnych  
i ich prawdopodobnych przemian w aspekcie zdrowotnym, zawodowym i społecznym. 
 

Rozmowy te mają na celu rozpoznanie uzdolnień i predyspozycji, które mogą stać się podstawą 
umożliwiającą osobom niepełnosprawnym podjęcie lub powrót do pracy zawodowej, a tym samym 
zintegrowanie się ze społeczeństwem. 
W 2020 r. z pomocy i wsparcia doradcy zawodowego skorzystało 13 osób niepełnosprawnych, w tym: 

 12 osób objętych zostało poradami indywidualnymi, 

 1 osoba skorzystała z badań testowych. 
 

W okresie od 1 stycznia do końca grudnia 2020 roku pośrednicy dysponowali 73 ofertami pracy dla 
osób z niepełnosprawnościami. 
 

Dodatkowo na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2020 r. 
Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu dysponował środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w kwocie 450.000 zł. W ramach ww. środków, pomocą  
i wsparciem zostało objętych 11 osób niepełnosprawnych, z czego: 

 2 osobom przyznane zostały środki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej  
w zakresie taksówek osobowych, usług leczniczych i relaksacyjnych - wydatek w wysokości 
135.000 zł, 

 5 osób znalazło zatrudnienie na stanowiskach utworzonych w ramach refundacji 
kosztów ich wyposażenia lub doposażenia tj. kierowcy traktorka, operatora magla, 
kierowcy samochodu dostawczego, pomocnika mechanika pojazdów elektrycznych, asystenta 
prywatnego detektywa - wydatek w wysokości 288.000 zł, 

 2 osoby zdobyły doświadczenie zawodowe odbywając staż u pracodawcy na stanowisku  
pracownika administracyjno – biurowego - wydatek w wysokości 18.000 zł, 

 2 osoby ukończyły szkolenia zawodowe w zakresie pracownika administracyjno- 
biurowego, programowania FRONTEND DEVELOPER - wydatek w wysokości 9.000 zł. 
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X. POMOC SPOŁECZNA9 

Program „Aktywny Senior 60+” 
 

Program „Aktywny Senior 60+”skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na 
terenie miasta Sosnowca. Polega on na udzielaniu przez firmy, punkty usługowe, placówki handlowe, 
które są partnerami Programu, szeregu zniżek, rabatów i ulg dla wszystkich jego uczestników. 
Obecnie, z uwzględnieniem wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych, status Partnera 
Programu „Aktywny Senior 60+” otrzymało ponad 100 firm, punktów usługowych i placówek 
handlowych. 
W roku 2020 do Programu przystąpiło 850 seniorów. Tak mała liczba wynikła z sytuacji pandemicznej, 
która skutecznie utrudniła seniorom korzystanie z Programu. 
 
W ramach programu realizowane są następujące działania: 

1. „Pudełko Życia” 
2. Sosnowieckie Dni Seniora 
3. Kursy, szkolenia i wykłady dla seniorów 

 
Bus dla Seniora 
 

Od 1 sierpnia 2017 r. na terenie Sosnowca uruchomiony został specjalny autobus do przewozu 
Seniorów. Prawo do korzystania z przewozu mają mieszkańcy Sosnowca posiadający imienną kartę 
seniora i/lub osoby, które ukończyły 60 rok życia. Specjalny bus woził Seniorów wyłącznie do 
placówek służby zdrowia znajdujących się w granicach Sosnowca i miast ościennych oraz wydziałów 
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Przewoźnikiem świadczącym usługę przewozową seniorów na 
zlecenie Urzędu Miasta w Sosnowcu jest PKM Sosnowiec. 
W 2020 roku program ten nadal był z powodzeniem kontynuowany. Jednakże sytuacja pandemiczna 
ograniczyła ilość seniorów, którzy korzystali z przewozów busem. 

 
Sosnowiecka Rada Seniorów 
 

Siedzibą Rady Seniorów jest Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Modrzejowskiej 42, gdzie 4 razy  
w tygodniu radni pełnią dyżur. 
Rada Seniorów czynnie bierze udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych  
na terenie miasta, jak również uczestniczy w spotkaniach, szkoleniach organizowanych przez 
instytucje zewnętrzne, których tematyką jest polityka senioralna.  
 
14 czerwca 2020 r. w Krakowie odbyło się spotkanie Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia  
o Współpracy Rad Seniorów, na którym Radna Halina Zwaniecka została V-ce Prezesem Zarządu 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia o Współpracy Rad Seniorów. W ten sposób miasto Sosnowiec, 
Zagłębie i Śląsk ma swojego przedstawiciela. 
Miasto Sosnowiec ma też swojego przedstawiciela w Metropolitalnym Zespole ds. polityki senioralnej 
w Katowicach. W składzie zespołu jest Przewodniczący Sosnowieckiej Rady Seniorów Jerzy Karpiński, 
który w Metropolitalnym Zespole ds. polityki senioralnej pełni funkcję wiceprzewodniczącego. Jest to 
kolejny powód miasta do dumy i jednocześnie jego promocja. 
 

                                                           
9
 Źródło: Wydział Polityki Społecznej. „Sprawozdanie z działań z zakresu polityki społecznej w mieście w roku 2020”, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej. „Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok” 
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PROGRAM „MIEJ WIĘCEJ” 
 

Program „Miej Więcej” jest jednym z elementów polityki prorodzinnej realizowanej w Sosnowcu, 
kierowany do rodzin wielodzietnych i wielodzietnych rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie 
miasta. 
Program „Miej Więcej” to system ulg i promocji udzielanych przez Partnerów Programu jego 
uczestnikom. Partnerzy Programu to firmy, instytucje kultury, ośrodki sportowe, placówki handlowe 
oraz punkty usługowe. 
Od 2012 r. do końca 2019 r. wydano blisko 6.800 kart uczestników programu. Natomiast w 2020 r. 
przybyło 250 wydanych kart dla członków rodzin uczestniczących w programie. 
 
 

KARTA DUŻEJ RODZINY 
 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno 
w instytucjach publicznych jak i prywatnych, niezależnie od uzyskiwanych w gospodarstwie 
dochodów. Uprawnia ona do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju a nie tylko w obrębie 
gminy. Program ogólnopolski jest odrębny od programów samorządowych promujących rodziny 
wielodzietne. 
 
W 2020 r. liczba złożonych wniosków spadła. W roku 2018 r. oraz w 2020 r. dominowały wnioski 
rodzin, które po raz pierwszy ubiegają się o Kartę tzw. nowe rodziny, natomiast w roku 2019 r. 
przewaga dotyczyła podań składanych w związku z nowelizacją ustawy tzw. wnioski tylko dla 
rodziców (tj. 366 wniosków). 
W strukturze rodzin wielodzietnych dominującym modelem rodziny pozostaje niezmiennie rodzina  
5 osobowa (model 2+3). Rodziny z trójką dzieci najczęściej ubiegają się o przyznanie Karty Dużej 
Rodziny (narastająco w 2018 r. – 835 rodzin, w 2019 r. – 1.560 rodzin, w 2020 r. – 1.888 rodzin). 
 
 

OPIEKA NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT 3 
 
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminie funkcjonowała jednostka miejska Zespół 
Żłobka i Klubów Dziecięcych w skład którego wchodziło 7 oddziałów żłobka i 2 kluby dziecięce. Zespół 
dysponował łącznie 478 miejscami (w tym 446 miejsc w oddziałach żłobka i 32 miejsca w klubach 
dziecięcych). Ponadto na terenie gminy prowadziło działalność 13 podmiotów niepublicznych  
w 17 lokalizacjach, dysponujących łącznie 766 miejscami opieki. 
 
 
Zespół żłobka i klubów dziecięcych w Sosnowcu 
 
 

 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Oddział Nr 1  
ul. Wojska Polskiego 19 

65 65   65 

Oddział Nr 2 
ul. Jagiellońska 13F 

25 25   25 

Oddział Nr 3 
ul. Białostocka 17 

51 51   51 

Oddział Nr 4 
ul. Staropogońska 64A 

100 100 100 

Oddział Nr 5 
ul. Prusa 253A 

65 65  65 
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Oddział Nr 6 
ul. Czołgistów 5 

25 40   40 

Oddział Nr 7 
ul. Sucha 23 

---- ----- 100* 

SUMA: 331 346 446 

Tabela 11: Zestawienie miejsc w poszczególnych oddziałach Żłobka Miejskiego w Sosnowcu w latach 2018 – 
2020 * utworzenie nowych 100 miejsc (wpis do Rejestru Żłobków – 31 styczeń 2020 r.) 

 
Gmina Sosnowiec dzięki dofinansowaniu z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”, w 2019r. zwiększyła liczbę miejsc w Zespole Żłobka i Klubów 
Dziecięcych o 15 miejsc. Powiększony został Oddział Nr 6 przy ul. Czołgistów o 15 miejsc (z 25 na 40 
miejsc). Ponadto w ramach tej edycji Programu „MALUCH +” utworzono nowy 7 oddział żłobka przy  
ul. Suchej 23 na 100 miejsc opieki (wpis nowego oddziału do rejestru żłobków dnia 31.01.2020 r.) 
 
Kluby dziecięce wchodzące w skład zespołu żłobka i klubów dziecięcych w Sosnowcu 
 

 
Liczba miejsc  

w 2018 r. 
Liczba miejsc  

w 2019 r. 
Liczba miejsc  

w 2020 r. 

Klub Dziecięcy 
ul. Jagiellońska 13 

15 15 15 

Klub Dziecięcy 
ul. Targowa 18 

17 17 17 

SUMA: 32 32 32 

Tabela 12: Liczba miejsc w klubach dziecięcych w latach 2018-2020 

Zwiększenie liczby nowo powstających placówek niepublicznych, jak również zwiększenie liczby 
miejsc w placówkach dotychczas funkcjonujących należy wiązać z możliwościami jakie wprowadziła  
w 2018 r. nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz możliwością otrzymania przez 
podmioty niepubliczne dofinansowania z budżetu gminy. 
Dotacja gminy dla placówek niepublicznych wynosi obecnie 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko 
objęte opieką. 
 

 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Średnia liczba dzieci objętych 
dotacją 

357 440 449 

Wysokość dotacji (ogółem) 1.935.818,95 zł 2.627.533,66 zł 2.593.850,00 zł 

Tabela 13: Zestawienie liczby dzieci objętych dotacją gminną oraz wysokość dotacji dla żłobków niepublicznych 
w latach 2018-2020 

Zgodnie z danymi Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych w gminie Sosnowiec na dzień 31.12.2020 r. 
istniały łącznie 1.244 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 z tego: 

 478 miejsc zapewnianych przez Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych, 

 766 miejsc zapewnianych przez żłobki niepubliczne. 
 

PROJEKTY SPOŁECZNE REALIZOWANE W ROKU 2020 W RAMACH REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 

 
W roku 2020 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Sosnowcu wykorzystywał środki w ramach 
mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego w zakresie budżetu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie służyło głównie aktywizacji osób bezrobotnych oraz 
społeczności lokalnych poszczególnych dzielnic Sosnowca. Szczególnie zintensyfikowano pomoc dla 
obszarów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Sosnowca na lata 2016-2023, tj. 
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Centrum oraz Kazimierz Górniczy i Juliusz. Mieszkańcy tych dzielnic byli preferowani podczas 
rekrutacji zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w Lokalnym Programie Rewitalizacji. 
 

 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonując w mieście na prawach powiatu wykonuje zadania 
gminy, powiatu oraz zadania zlecone przez administrację rządową. 
W 2020 r. na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu wydano 
297.125.224,33 zł, z czego przeznaczono: 

 70.267.573,62 zł - na zadania własne gminy i powiatu, 

 226.857.650,71 zł - na zadania zlecone gminie i powiatowi. 
W 2021 r. na realizację zadań Ośrodka w planie budżetowym wg stanu na 31.01.2021 r. 
zabezpieczono kwotę 293.489.597,07 zł. Kwota ta będzie zmieniała się głównie z powodu 
wprowadzania do budżetu transzami środków pochodzących z dotacji. 
 
Wydatki na realizację zadań Ośrodka w 2020 r. w stosunku do roku 2019 zwiększyły się o prawie  
49 milionów zł. Powodem takiego wzrostu było przede wszystkim wypłacanie świadczenia 
wychowawczego przysługującego na każde dziecko niezależnie od dochodu rodziny, w związku ze 
zmianą przepisów od lipca 2019 r. w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dotyczącej 
realizacji programu „Rodzina 500+”. Na wzrost wydatków Ośrodka w 2020 r. miały również wpływ 
m.in. rosnące koszty ponoszone za pobyt mieszkańców Sosnowca umieszczonych w specjalistycznych 
domach pomocy społecznej poza terenem miasta, czy zwiększone wysokości kwot: zasiłku 
pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego. 
 

 

Wykres 12: Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 2018 – 2021 
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Pomoc udzielana na podstawie ustawy o pomocy społecznej 

W 2020 r. w oparciu o ustawę o pomocy społecznej Ośrodek objął wsparciem 4.798 środowisk,  
w których funkcjonowało łącznie 8.702 osób korzystających z różnego rodzaju świadczeń: 
pieniężnych i w naturze, udzielanych w postaci pracy socjalnej lub w formie usług. 

 

Wykres 13: Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2018-2020 

 

W stosunku do roku 2019 liczba środowisk korzystających z pomocy społecznej w 2020 r. nieznacznie 
wzrosła. Kumulacja nowych zgłoszeń z uwagi na pogorszenie sytuacji finansowej wnioskodawców 
pojawiła się w ostatnim kwartale 2020 r. i nadal się utrzymuje. Wśród obejmowanych wsparciem  
w ostatnich latach zwiększa się udział osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe 
oraz osób w wieku poprodukcyjnym. 
 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
Liczba środowisk 

2018 2019 2020 

Długotrwała lub ciężka choroba 2.388 2.575 2.298 

Niepełnosprawność 1.768 1.749 1.549 

Bezrobocie 1.857 1.588 1.449 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

840 765 741 

Tabela 14: Najczęściej występujące przyczyny ubiegania się o pomoc w latach 2018 – 2020 

 
W 2020 r. podobnie jak w ostatnich latach najczęściej występującą przyczyną ubiegania się o pomoc 
była długotrwała lub ciężka choroba, na drugim miejscu niepełnosprawność, kolejna to bezrobocie 
oraz bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
w szczególności w rodzinach niepełnych. 

Programy i projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” 
2. Program „Asystent osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” 
3. Projekt rewitalizacyjny – „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego” oraz „Aktywne Centrum – 

Szansa dla Nas!” 
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4. Projekt konkursowy – „Sosnowiec dla Rodziny” 
5. Projekt – „SOS dla Seniora” 
6. Projekt – „Tacy sami bez ściany między nami” 
7. Projekt „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  

i rodzin” 
8. Program „Wspieraj seniora” 
9. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – „FEAD 2019 – Sosnowiec” 

 

Pomoc udzielana na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

W 2020 r. z dofinansowania ze środków PFRON skorzystało 1.316 osób. Łączna kwota 
dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób  
z niepełnosprawnościami wyniosła 3.681.695 zł. 
 

l.p. Nazwa zadania 

Ostateczny plan 
finansowy 2020 r. 

Wykonanie planu 
finansowego  

2020 r. 

Wykonanie planu 
finansowego 

2020 r. 

w zł w zł w % 

REHABILITACJA SPOŁECZNA (MOPS) 

1. 
Dofinansowanie likwidacji barier 
funkcjonalnych 

   440.000     414.197 94,14% 

2. 
Dofinansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych 

   672.000     510.038 75,90% 

3. 
Dofinansowanie kosztów 
działalności warsztatów terapii 
zajęciowej 

2.008.608 2.008.608 100,00% 

4. 
Dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnościami 

    30.000        9.243 30,81% 

5. 
Dofinansowanie zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

  750.000   739.609 98,61% 

6. 
Dofinansowanie usług tłumacza 
jez. migowego 

          935                0 0,00% 

Ogółem rehabilitacja społeczna: 3.901.543 3.681.695 94,37% 

Tabela 15: Dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób  
z niepełnosprawnościami 

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się 

W 2020 r. wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON 
wynosiła: 

 do 90% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 6.000 zł w zakresie likwidacji barier 
wewnątrz lokalu, 

 do 90% kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 14.000 zł, w zakresie likwidacji barier 
polegających na budowie pochylni i podjazdów do budynków mieszkalnych, dofinansowanie 
dla osób aktywnych zawodowo mogło być podwyższone do 90% kosztów przedsięwzięcia, 
jednak nie mogło być wyższe niż 18.000 zł. 
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Wyszczególnienie 
Likwidacja barier 

architektonicznych 

Likwidacja barier 

technicznych 

Likwidacja barier 

w komunikowaniu się 

2018 

Liczba osób, korzystających  

z dofinansowania 
18 17 19 

w tym  

dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnościami 

1 3 4 

Łączna kwota środków przekazanych 

(w zł) 
170.263  88.718 21.853 

2019 

Liczba osób, korzystających 

z dofinansowania 
17 40 15 

w tym  

dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnościami 

0 2 7 

Łączna kwota środków przekazanych 

(w zł) 
134.000 195.854 13.587 

2020 

Liczba osób, korzystających 

z dofinansowania 
11 52 49 

w tym: 

dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnościami 

0 4 22 

Łączna kwota środków przekazanych 

(w zł) 
66.000 274.333 73.864 

Tabela 16: Liczba osób korzystających z dofinansowania likwidacji barier w latach 2018-2020 r. 
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Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób z niepełnosprawnościami 

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób  
z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, jeżeli: 

 prowadzą działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez okres co najmniej 2 lata 
przed dniem złożenia wniosku, 

 udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, 

 udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie 
przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. 

 
W 2020 r. dofinansowaniem objętych zostało łącznie 67 osób. Wysokość środków przeznaczonych 
wyniosła 9.243 zł. 
 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych w 2020 r. wyniosła do 100% udziału własnego osoby z niepełnosprawnościami  
w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział był wymagany oraz do 
90% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz 
wymaganego udziału własnego osoby z niepełnosprawnościami w zakupie tych przedmiotów i 
środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. Wyjątek stanowiło dofinansowanie do 
nabycia aparatu słuchowego oraz wkładki usznej dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (lub 
równoważnym) oraz z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności (lub 
równoważnym) wydanym z tytułu innej niepełnosprawności niż dysfunkcja narządu słuchu, 
dofinansowanie do aparatu słuchowego wynosiło wówczas nie więcej niż 700 zł, a do wkładki usznej 
nie więcej niż 20 zł. 
 
W zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w 2020 r. wysokość dofinansowania ze środków 
PFRON wynosiła do 80% kosztów sprzętu rehabilitacyjnego, jednak nie więcej niż 7.000 zł,  
z zastrzeżeniem, iż maksymalna wysokość dofinansowania do nabycia sprzętu komputerowego nie 
może być wyższa niż 1.500 zł, a do nabycia roweru rehabilitacyjnego stacjonarnego nie może być 
wyższa niż 800 zł. 
 
W 2020 r. dofinansowanie do nabycia sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych  
i środków pomocniczych otrzymało łącznie 679 osób, w tym 88 to dzieci i młodzież  
z niepełnosprawnościami. Wysokość środków przekazanych na realizację zadań o dofinansowanie do 
nabycia sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
w 2020 r. wyniosła 739.609 zł. 

Turnusy rehabilitacyjne 

Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie 
rehabilitacyjnym ze środków PFRON. 
W 2020 r. dofinansowanie otrzymało łącznie 458 osób, w tym 65 to dzieci i młodzież 
z niepełnosprawnościami, 242 dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz 151 opiekunów. 
Pierwotna kwota przeznaczona na dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osób 
z niepełnosprawnościami wyniosła 732.000 zł, jednakże z powodu pandemii COVID-19, odnotowano 
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szereg rezygnacji z przyznanych dofinansowań. Ostatecznie kwota wydatkowana w ramach 
przedmiotowego zadania to 510.038 zł. 

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej 

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej jest współfinansowana w wysokości 90% kosztów 
uczestnictwa ze środków PFRON, natomiast powiat ponosi 10% koszów pobytu. Celem działalności 
warsztatów jest realizacja zadań stwarzających osobom z niepełnosprawnościami niezdolnym do 
podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub 
przywracania umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie oraz podjęcia 
zatrudnienia. 
W 2020 r. na działalność warsztatów terapii zajęciowej w Sosnowcu miasto przekazało 2.231.787 zł, 
w tym ze środków PFRON 2.008.608 zł oraz 223.179 zł ze środków powiatu. Ponadto mieszkańcy 
Sosnowca korzystali z zajęć w warsztatach terapii zajęciowej w miastach ościennych: Dąbrowie 
Górniczej, Katowicach, Będzinie, Chorzowie. Gmina pokrywa 10% kosztów (36.234,07 zł) pobytu tych 
osób, zgodnie z zawartymi porozumieniami. Z zajęć WTZ poza terenem miasta skorzystało 16 osób. 
 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

W 2020 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu przyjął do 
rozpatrzenia 5.706 spraw. 
 

Rodzaj sprawy 2018 2019 2020 

Liczba przyjętych wniosków o ustalenie 
niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności 

4.172 4.354 3.329 

w tym: 
Osoby przed 16-tym r. ż.    397    370    312 

Osoby po 16-tym r. ż. 3.957 3.802 3.017 

Liczba wydanych orzeczeń 4.057 4.381 3.371 

w tym: 

Osoby przed 16-tym r. ż.    391    364    332 

Osoby po 16-tym r. ż. – stopień 
niepełnosprawności 

3.990 3.693 3.039 

Liczba wydanych legitymacji 1.658 1.757 1.039 

w tym: 
Osobom przed 16-tym r. ż.    150    198      96 

Osobom po 16-tym r. ż. 1.607 1.460    943 

Liczba przyjętych odwołań    309    375    275 

Liczba wydanych kart parkingowych    721 1.066   949 

Liczba przyjętych wniosków o wydanie kopii 
orzeczenia 

  166    180    114 

Razem przyjętych spraw do realizacji 7.026 7.732 5.706 

Tabela 17: Sprawy rozpatrywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w latach 
2018 – 2020 
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W 2020 roku zmniejszyła się liczba składanych wniosków i wydawanych orzeczeń z uwagi na 
epidemię i wprowadzone przepisy zabezpieczające prawa osób niepełnosprawnych w czasie jej 
trwania. 
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadziła zasadę ciągłości ważności orzeczeń  
o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W związku z powyższym część osób 
niepełnosprawnych skorzystała z tej możliwości przedłużenia orzeczenia bez konieczności złożenia 
ponownego wniosku i korzystają z ulg i uprawnień na podstawie dotychczasowego orzeczenia. 
 

Pomoc realizowana na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ustawy Prawo 
energetyczne 

Dodatek mieszkaniowy 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. na wypłatę świadczeń w formie dodatku 
mieszkaniowego wydał łącznie 8.635.040,78 zł. Wypłacono 36.578 świadczeń, a średnia kwota 
dodatku osiągnęła wartość 236,07 zł. 
 

Rok 
Kwota 

wypłaconych 
dodatków w zł 

Liczba 
wypłaconych 

dodatków 

Średni 
dodatek 

w zł 

2018 10.608.471 44.031 240,93 

2019 9.605.470 40.089 239,60 

2020 8.635.040 36.578 236,07 

Tabela 18: Liczba i kwota wypłaconych świadczeń w formie dodatku mieszkaniowego w latach 2018-2020 

 
Spadek liczby gospodarstw skutkował zmniejszeniem liczby wypłacanych świadczeń, a tym samym 
zmniejszeniem wydatków poniesionych na wypłatę świadczeń. Na zmniejszenie wydatków mają 
wpływ również zaległości czynszowe wnioskodawców powstałe w trakcie obowiązywania decyzji 
administracyjnej. Z uwagi na zaległości wypłata dodatku mieszkaniowego została wstrzymana.  
W 2020 r. zostało wstrzymanych 765 świadczeń na łączną kwotę 177.289,72 zł, w tym 490 świadczeń 
wstrzymanych z powodu zaległości czynszowych o wartości łącznej 115.579,60 zł, z czego 
odblokowanych zostało 295 świadczeń na łączną kwotę 75.796,63 zł. Z powyższego wynika, iż 60,2% 
wnioskodawców, którym została wstrzymana wypłata dodatku mieszkaniowego, uregulowało 
zaległości w celu kontynuacji wypłaty zawieszonego dodatku mieszkaniowego. 
 
Dodatek energetyczny 
 
Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego 
miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym zryczałtowany dodatek wypłaca się do dnia  
30 stycznia danego roku. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. wypłacił 10.083 dodatków energetycznych na kwotę 
135.321,29 zł dla 1.216 gospodarstw domowych, w skład których wchodzi 2.506 osób. W 2020 r. 
wartość i liczba wypłacanych świadczeń w porównaniu do 2019 r. ma tendencję malejącą. Sytuacja ta 
spowodowana jest: 
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 niższym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców (niska kwota świadczenia),  

 niespełnianiem łącznie wszystkich kryteriów niezbędnych do otrzymania dodatku 
energetycznego m.in. brak umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej,  

 osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie jest stroną ww. umowy,  

 osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego, nie jest osobą, której przyznano 
dodatek mieszkaniowy,  

 osoba nie zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.  
 
Jedną z przyczyn jest również wygaszenie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, a tym samym 
utrata uprawnień do dodatku energetycznego.  
 

Świadczenia przeznaczane na wsparcie dla rodzin z dziećmi 

Świadczenia rodzinne 

W ramach świadczeń rodzinnych wyodrębnić można następujące rodzaje świadczeń: zasiłek rodzinny 
wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, 
świadczenie rodzicielskie i świadczenia opiekuńcze, tj.: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie 
pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. 
W 2020 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 7.741 rodzin. Wypłacono 142.356 świadczeń dla 
11.203 osób uprawnionych, na łączną kwotę 38.850.436 zł 
 

Rok 
Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba 

uprawnionych 

2018 9.015 20.053 13.370 

2019 8.767 18.888 12.865 

2020 7.741 15.360 11.203 

Tabela 19: Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w latach 2018 - 2020 

Zasiłek dla opiekuna 

Wysokość zasiłku w 2020 r. wynosiła 620 zł. W 2020 r. wypłacono 308 zasiłków na łączną kwotę 
190.420 zł. Z roku na rok maleje liczba uprawnionych. Zasiłek dla opiekuna jest świadczeniem 
wprowadzonym ustawą z 2014 roku z mocą wsteczną od lipca 2013. Świadczenie zostało 
wprowadzane jako "rekompensata" dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które w 2013 roku na 
mocy zmiany przepisów utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zapisy ustawy przewidują, że 
tylko takie osoby, które w 2013 roku utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego mogą pobierać 
zasiłek dla opiekuna. Katalog potencjalnych beneficjentów jest więc zamknięty - świadczenie nie jest 
przyznawane nowym osobom, a liczba osób objętych zasiłkiem zmniejsza się z uwagi na: 

 śmierć osób wymagających opieki, 

 nabywanie prawa do świadczeń emerytalnych przez opiekunów (zasiłek wyklucza się  
z innymi świadczeniami), 

 ponowne ubieganie się przez opiekunów o wyższe świadczenie pielęgnacyjne - aktualne 
orzecznictwo Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz sądów administracyjnych 
"liberalizuje" zasady pobierania świadczeń przez opiekunów osób niepełnosprawnych. 
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

W 2020 roku zmieniono kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń – od 
października 2020 roku świadczenie przysługuje jeżeli miesięczny dochód rodziny nie przekracza 
kwoty 900zł  na osobę (dotychczas było to 800zł). Jednocześnie wprowadzono zasadę tzw. „złotówki 
za złotówkę”, zgodnie z którą w przypadku przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego 
przyznawane jest świadczenie pomniejszone o wartość, o jaką przekroczono to kryterium. W takim 
przypadku minimalna wysokość przyznanego świadczenia wynosi 100zł – poniżej tej kwoty (kiedy 
przekroczenie dochodu jest wyższe) świadczenie nie przysługuje. Liczba rodzin korzystających ze 
świadczenia jak i liczba uprawnionych w ciągu ostatnich trzech lat spadły o około 20%. 
 

Rok Liczba rodzin 
Liczba osób  

w rodzinach 
Liczba uprawnionych 

2018 1.302 4.143 1.690 

2019 1.153 3.693 1.488 

2020 1.038 3.367 1.349 

Tabela 20: Liczba rodzin korzystających ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w latach 2018 – 2020 

 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

W 2020 r. wezwanie do stawienia się celem odebrania oświadczenia majątkowego i przeprowadzenia 
wywiadu alimentacyjnego wystosowano do 362 dłużników alimentacyjnych, z czego zgłosiło się 143 
osoby, 25 osób zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba 
bezrobotna lub poszukująca pracy. W 26 przypadkach poinformowano PUP o konieczności podjęcia 
działań aktywizujących zawodowo. 
 
Wobec pozostałych prowadzone są dalsze elementy postępowania przewidzianego w ustawie, tj. 
wszczęto postępowanie dotyczące uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,  
w pozostałych przypadkach podejmowane są inne działania zmierzające do ustalenia adresu dłużnika, 
wyjaśnienia powodów niestawienia itp. Decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od 
zobowiązań alimentacyjnych wydano wobec 51 osób. Wydanie prawomocnej decyzji w tym zakresie 
umożliwia w dalszej kolejności skierowanie wniosku o ściganie dłużnika alimentacyjnego za 
przestępstwo niealimentacji i złożenie wniosku o odebranie prawa jazdy. W 2020 r. skierowano  
21 wniosków o odebranie prawa jazdy oraz 36 zawiadomień do organów ścigania. 
 

Świadczenie wychowawcze - Program „Rodzina 500+” 

Rok 2020 był kolejnym rokiem obowiązywania rządowego Programu „Rodzina 500+”. Większość 
wypłacanych jednak świadczeń wynika z wniosków złożonych w roku 2019 r. Zmieniono bowiem 
okres zasiłkowy obowiązujący w tym świadczeniu w ten sposób, iż prawo do świadczenia ustalane 
było na okres od lipca 2019 roku do końca maja 2021 r. Tym samym wnioski o to świadczenie złożone 
w roku 2020 dotyczą nowonarodzonych dzieci lub innych sytuacji, kiedy rodzic nie był wcześniej 
uprawnionych do tego świadczenia.  
W 2020 r. w Sosnowcu ze świadczenia wychowawczego skorzystało 19.971 rodzin, programem 
łącznie objęto 28.985 dzieci. 
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Wyszczególnienie 

2018 2019 2020 

Kwota 

świadczeń  

w zł 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń  

w zł 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń  

w zł 

Liczba 

świadczeń 

Świadczenie 

wychowawcze – 

„Rodzina 500+” 

75.654.834 151.879 119.030.879 211.028 165.263.332 332.480 

Tabela 21: Liczba i kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych z Programu „Rodzina 500+” w latach 2018-
2020 

 
Znaczny wzrost ilości i kwot wypłacanych świadczeń wychowawczych w 2020 r. wynika ze zmiany 
obowiązujących przepisów w tym zakresie - rozszerzenia w roku 2019 programu 500+ również na 
pierwsze dzieci w rodzinie niezależnie od jej dochodu. 
 
Ponadto na prośbę 26 rodzin część świadczenia wychowawczego przesyłana była bezpośrednio na 
konto Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu celem spłaty zadłużenia czynszowego 
lub do przedszkoli celem uregulowania opłat za pobyt dziecka. 
 

Świadczenie „Dobry start” 

Przyznanie prawa do świadczenia nie wymaga wydania i doręczenia decyzji administracyjnej, decyzje 
wydawane były jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach 
nienależnie pobranych świadczeń. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymują informację o jego 
przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail.  
W 2020 r. z programu skorzystały 14.004 rodziny, a pomocą objęto 17.897 dzieci.  
 

 

2018 2019 2020 

Kwota 

świadczeń w 

zł 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w zł 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w zł 

Liczba 

świadczeń 

Świadczenie 

„Dobry Start” 
5.367.450 17.897 5.505.150 18.359 5.473.200 18.256 

Tabela 22: Kwota i liczba wypłaconych świadczeń "Dobry Start"  w latach 2018 - 2020 

Świadczenie „Za życiem” 

W 2020 r. kontynuowano realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin „Za życiem” w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł. 
Świadczenie przysługuje w przypadku urodzenia dziecka, u którego stwierdzono ciężkie  
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. W 2020 r. wypłacono  
22 takie świadczenia na łączną kwotę 88.000 zł. 

Pomoc materialna dla uczniów  

Pomoc materialna dla uczniów z terenu Sosnowca realizowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sosnowcu zgodnie z Uchwałą Nr 282/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu. W ramach 
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tej pomocy można wyodrębnić następujące rodzaje świadczeń: stypendium szkolne oraz zasiłek 
szkolny. 
 

Wyszczególnienie 
Kwota świadczeń w zł 

2018 2019 2020 

Stypendia szkolne 1.014.539,05 865.541,92 681.729,47 

Zasiłki szkolne  24.180 24.180 14.260 

Tabela 23: Pomoc w formie stypendiów i zasiłków szkolnych 

 

Udzielanie pomocy w ramach ustawy o wspieraniu Rodziny i pieczy zastępczej 

Wspieranie rodzin z dziećmi w prawidłowym funkcjonowaniu 

Zadania gminy w zakresie wspierania rodzin biologicznych w prawidłowym funkcjonowaniu w 2020 r. 
realizowała Sekcja Asysty Rodzinnej, w skład której wchodziło 16 asystentów rodziny oraz pedagog. 
Zadaniem pracowników było organizowanie wsparcia dla rodzin niewydolnych wychowawczo,  
w których istnieje potencjalne zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także pomoc 
rodzicom, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, w odzyskaniu zdolności 
prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych tak, aby dziecko mogło powrócić do 
naturalnego środowiska rodzinnego. 
 
W 2020 r. wsparciem asystentów objętych było 267 rodzin z 501 dziećmi. Ze wszystkimi rodzinami 
zostały sporządzone indywidualne plany pracy. Asystenturą objęte zostały rodziny typowane przez 
pracowników socjalnych, kuratorów rodzinnych, a 48 rodzin zostało zobowiązanych do współpracy  
z asystentem na mocy postanowienia sądu. 
 
W 2020 r. w zajęciach wyrównawczych i usprawniających aparat mowy prowadzonych przez 
pedagoga uczestniczyło 101 dzieci. Przeprowadzono łącznie 170 indywidualnych zajęć z dziećmi oraz 
398 konsultacji z  ich rodzicami. 
Asystenci wraz z pedagogiem zorganizowali grupę wsparcia i grupę edukacyjno-wspierającą.  
W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. odbyło się 16 spotkań, podczas których obecnych łącznie 
było 101 osób. 
 

Instytucjonalna piecza zastępcza 

W przypadku braku współpracy ze strony rodziców, braku ich zgody i aktywności oraz stwierdzanych 
istotnych zaniedbań i nieprawidłowości w opiece, a także wychowaniu dzieci, koniecznym staje się 
odizolowanie dziecka od dotychczasowego środowiska wychowawczego poprzez umieszczenie 
dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej. 
W 2020 r. do sosnowieckich placówek skierowano 36 dzieci pochodzących z Sosnowca. Do placówek 
na terenie innych powiatów w 2020 r. zostało skierowane 1 dziecko. 
Koszt utrzymania 5 dzieci, które w latach poprzednich zostały umieszczone poza Sosnowcem  
i w 2020 r. nadal tam przebywały wyniósł 205.312,75 zł. 
Organizowanie opieki w placówkach opiekuńczo - wychowawczych jest zadaniem własnym powiatu 
finansowanym ze środków gminy i powiatu 
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Rodzinna piecza zastępcza 

Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych należy do zadań własnych powiatu przy 
współfinansowaniu ze środków gminy. Zadanie to realizowane było poprzez m.in.: pozyskiwanie 
nowych niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych, szkolenia kandydatów, kwalifikowanie ich 
do funkcji rodzin zastępczych, a następnie zapewnienie pomocy i wsparcia w sprawowaniu pieczy 
zastępczej oraz dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci i rodzin zastępczych. W skład Zespołu 
ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który realizował powyższe zadanie w 2020 r. wchodziło 18 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 2 pedagogów, 3 psychologów oraz 2 specjalistów.  
W ciągu całego 2020 r. rodzinną pieczą zastępczą w mieście objętych było łącznie 428 dzieci i osób 
pełnoletnich, które przebywały w 258 rodzinach zastępczych. 
 

Świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej 

Procesem usamodzielnienia w 2020 r. objętych było łącznie 147 wychowanków pieczy zastępczej,  
w tym 94 wychowanków rodzin zastępczych i 53 wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych. 
Łączna kwota świadczeń wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu 
usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych w 2020 r. wyniosła 516.071 zł.  
Łączna kwota świadczeń wypłaconych usamodzielnianym wychowankom instytucjonalnej pieczy 
zastępczej w 2020 r. Wyniosła 350.608,56 zł. 
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XI. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI10 

Gmina Sosnowiec realizuje program celowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd”, którego najważniejszym celem jest wyeliminowanie 
lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu 
społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizatorem Programu jest Wydział Zdrowia 
Urzędu Miejskiego. Program został wdrożony po raz pierwszy w 2012 roku obejmując swoim 
zasięgiem kilka obszarów wsparcia. Od kilku lat program znacznie ewaluował rozszerzając 
poszczególne obszary o dodatkową formę wsparcia. W 2020 roku na realizację programu zostały 
pozyskane środki w wysokości 705 tys. zł. Wnioskodawcy w ramach Modułu I i II złożyli 140 wniosków 
na kwotę 702 tys. zł. 
 
Poniższa tabela przedstawia Program Aktywny Samorząd w roku 2020: 
 

MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ 
 

Nazwa zadania 

Liczba osób, 
które 

skorzystały z 
dofinansow

ania 

Ogólna kwota 
udzielonego 

dofinansowania 

Przedmiot 
dofinansowania 

OBSZAR A 
Likwidacja bariery transportowej 

 
Zadanie 1 i 4 
Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania 
do posiadanego samochodu 
 
(1 - adresowana do osób z orzeczeniem  
o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub 
osób ze znacznym albo umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu ruchu) 
(4- adresowana do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu słuchu) 

2 7.607,50 zł 

 
Oprzyrządowanie 
samochodu 
osobowego np. ręczny 
system sterowania 
hamulcem i gazem, 
system wspomagania 
parkowania, 
specjalistyczne fotele. 
 

                                                           
10

 Źródło: Wydział Zdrowia. 



Raport o stanie Gminy Sosnowiec za 2020 rok 

58 
Urząd Miejski w Sosnowcu 
41-200 Sosnowiec  aleja Zwycięstwa 20  Tel. +48 32 296 06 00  fax +48 32 296 06 05  um.sosnowiec.pl 

 

 
Zadanie 2 i 3 
Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 
(1-adresowana do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu ruchu) 
(3- adresowana do osób ze znacznym  
albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 
słuchu, w stopniu wymagającym korzystania  
z usług tłumacza języka migowego) 

6 11.478,00 zł 

 
Kurs prawa jazdy  
i egzaminy 

OBSZAR B 
Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym 

Zadanie 1 
Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramowania 
 
(adresowana do osób z orzeczeniem  
o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do 
osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 
wzroku lub obu rąk) 

16 69.841,00 zł 

Sprzęt komputerowy, 
urządzenia brajlowskie, 
smartfony 

Zadanie 2 
Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 
nabytego w ramach programu sprzętu 
elektronicznego i oprogramowania 

3 2.000,00 zł 

Szkolenia 
komputerowe,  
z obsługi smartfonów 

Zadanie 3 
Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramowania 
(adresowana do osób z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu wzroku) 

5 17.190,00 zł 

Sprzęt komputerowy, 
urządzenia brajlowskie, 
smartfony. 

Zadanie 4 
Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramowania 
(adresowana do osób z orzeczeniem  
o niepełnosprawności do 16 roku życia lub 
osób ze znacznym albo umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu słuchu i trudnościami  
w komunikowaniu się za pomocą mowy) 

8 23.941,00 zł 

Sprzęt komputerowy, 
smartfony. 

Zadanie 5 
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego sprzętu elektronicznego, 
zakupionego w ramach programu 
(adresowana do osób z orzeczeniem  
o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub 
osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności) 

0 0,00 zł 

Pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej 
posiadanego sprzętu 
elektronicznego 
zakupionego w ramach 
programu 

OBSZAR C 
Likwidacja barier w poruszaniu się 

Zadanie 1 
Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego  
o napędzie elektrycznym 
(adresowana do osób z orzeczeniem  

4 64.277,00 zł 

Wózek inwalidzki  
o napędzie 
elektrycznym 
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o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub 
osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją 
uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się 
za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie 
ręcznym); 
Zadanie 2 
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym 
(adresowana do osób z orzeczeniem  
o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub 
osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności) 

2 4.749,00 zł 

Części zamienne, 
naprawa, przeglądy, 
konserwacja. 

Zadanie 3 
Pomoc w zakupie protezy kończyny,  
w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne tj. protezy  
co najmniej na III poziomie jakości 
(adresowana do osób ze stopniem 
niepełnosprawności) 

4 68.000,00 zł 

Nowoczesne protezy,  
w których 
zastosowano 
technologie 
niedostępne  
w protezach 
finansowanych przez 
NFZ. 

Zadanie 4 
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanej protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne - co najmniej na III poziomie 
jakości (adresowana do osób ze stopniem 
niepełnosprawności) 

1 3.690,00 zł 

Naprawa, konserwacja, 
części wymienne. 

Zadanie 5 
Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o 
napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 
elektrycznego do wózka ręcznego 
(adresowana do osób  
z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 
roku życia lub osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 
ruchu powodującą problemy w samodzielnym 
przemieszczaniu się i posiadających zgodę 
lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu 
dofinansowania) 

7 45.074,50 zł 

Skuter inwalidzki o 
napędzie elektrycznym 
lub oprzyrządowanie 
do wózka ręcznego. 

OBSZAR D 
Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 
- dziecka przebywającego w żłobku lub 
przedszkolu albo pod inną tego typu opieką 
(adresowana do osób ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
które są przedstawicielem ustawowym lub 
opiekunem prawnym dziecka) 

8 15.730,92 zł 

Koszty pobytu dzieci 
osób 
niepełnosprawnych 
w przedszkolu, żłobku 
lub zapewnieniu innej 
opieki 
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MODUŁ II – POMOC W UZYSKAIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM 
 

Nazwa zadania 
Liczba osób, które 

skorzystały  
z dofinansowania 

Ogólna kwota 
dofinansowania 

Przedmiot 
dofinansowania 

Dofinansowanie do kosztów nauki na 
poziomie wyższym 
 
Adresowany do osób ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, pobierających 
naukę: 
 w szkole policealnej, 
 w kolegium, 

 w szkole wyższej (studia 
pierwszego stopnia, studia 
drugiego stopnia, jednolite 
studia magisterskie, studia 
podyplomowe lub doktoranckie 
prowadzone przez szkoły wyższe 
w systemie stacjonarnym / 
dziennym lub niestacjonarnym / 
wieczorowym / zaocznym lub 
eksternistycznym, w tym również 
za pośrednictwem Internetu), 

a także osób, które przewód 
doktorski otworzyły poza studiami 
doktoranckimi. 

70 230.772,16 zł 

Opłaty za naukę na 
różnych poziomach, 
dodatek na pokrycie 
kosztów kształcenia, 
dodatek na uiszczenie 
opłaty za 
przeprowadzenie 
przewodu 
doktorskiego. 

Tabela 24: Program Aktywny Samorząd w roku 2020 
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MODUŁ III – POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU 
  LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI 

 
Z uwagi na wyjątkowy stan związany z COVID-19, Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w maju 2020 r. 
przystąpił do realizacji programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
Wsparcie w ramach programu kierowane było do osób niepełnosprawnych, które z powodu epidemii 
i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły  
w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez 
okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej  
w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana była w formie dofinansowania w wysokości  
500,00 zł/miesięcznie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych, nie 
dłużej niż za okres 5 miesięcy. 
Program adresowany był do uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów 
samopomocy, podopiecznych dziennych domów pomocy społecznej, pełnoletnich uczestników zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
głębokim, pełnoletnich wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół 
specjalnych przysposabiających do pracy, ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych 
oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. 
W ramach ww. Programu wpłynęło łącznie 738 wniosków, w ramach których wypłacono pomoc 
finansową w wysokości 779.500 zł. 
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XII. EDUKACJA11 

Miasto Sosnowiec w roku szkolnym 2019/2020 było organem prowadzącym dla 87 publicznych szkół  
i placówek oświatowych – jednostek budżetowych samorządu terytorialnego podlegających 
odrębnym przepisom finansowym. Zadania oświatowe finansowane są zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 17) oraz w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 23 ze zm.). Środki niezbędne do realizacji zadań 
oświatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie placówek wychowania 
przedszkolnego oraz szkół i placówek oświatowych, są zagwarantowane w dochodach jednostki 
samorządu terytorialnego w części oświatowej subwencji ogólnej. 
 

PLACÓWKI EDUKACYJNE 
 
Przedszkola 
 
W roku szkolnym 2019/2020 na terenie Gminy Sosnowiec funkcjonowało 39 publicznych przedszkoli. 
Wychowaniem przedszkolnym objętych było 5.535 dzieci w 236 oddziałach przedszkolnych. Średnia 
liczebność dzieci w oddziale w przedszkolu wynosiła 23,45. 
W roku szkolnym 2019/2020 wychowaniem przedszkolnym objęte były dzieci w wieku 3-6 lat,  
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego realizują dzieci 6-letnie. Dzieciom, które mają orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do 
końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 
 

Placówka 
Ogółem 

Rok 
urodzenia 

2017 

Rok 
urodzenia 

2016 

Rok 
urodzenia 

2015 

Rok 
urodzenia 

2014 

Rok 
urodzenia 

2013 

Rok 
urodzenia 

2012 

Dzieci 2,5-letnie 3-letnie 4-letnie 5-letnie 6-letnie 
7-letnie i 

więcej 
Przedszkola 5.535 136 1.203 1.328 1.396 1.440 32 

Tabela 25: Liczba dzieci w przedszkolach według roku urodzenia w roku szkolnym 2019/2020 

 

Placówka Liczba placówek Liczba oddziałów Liczba dzieci 
Średnia liczebność 

oddziału 

Przedszkola 39 236 5.535 23,45 

Tabela 26: Liczba oddziałów, dzieci w przedszkolach w latach szkolnych 2018/2019 – 2019/2020 

 
Szkoły podstawowe 
 
W Sosnowcu funkcjonowało 36 szkół podstawowych, w tym dwie szkoły podstawowe specjalne 
(Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30 i nr 44). 
Do szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 12.191 
uczniów (stan na 28.08.2020 r.), w tym: 

                                                           
11

 Źródło: Wydział Edukacji. „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020”.
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 595 uczniów w 33 oddziałach integracyjnych (Szkoły Podstawowe nr: 12, 33, 38), 

 329 uczniów w 70 oddziałach specjalnych (Szkoły Podstawowe nr: 30, 38, 44), 

 148 uczniów w 7 oddziałach sportowych (Sportowa Szkoła Podstawowe nr 17 – hokej, judo, 
pływanie, Szkoła Podstawowe nr 42 – piłka ręczna, Szkoła Podstawowe nr 45 – piłka 
koszykowa) i 115 uczniów w 8 oddziałach  mistrzostwa sportowego (Szkoła Podstawowa nr 48 
Mistrzostwa Sportowego: gimnastyka artystyczna, piłka nożna, pływanie), 

 134 uczniów w 5 oddziałach dwujęzycznych (Szkoła Podstawowa nr 6 i Szkoła Podstawowa  
nr 45). 

W Zespole Szkół Specjalnych nr 4 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 funkcjonowało 
dodatkowo łącznie 8 zespołów rewalidacyjno - wychowawczych, w których kształciło się 25 uczniów  
z upośledzeniem w stopniu głębokim. 
 
Szkoły ponadpodstawowe 
 
W sieci szkół ponadpodstawowych na terenie naszego miasta w roku szkolnym 2019/2020 
funkcjonowały następujące jednostki: 

 7 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 

 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych, 

 8 techników dla młodzieży, 

 6 branżowych szkół I stopnia, w tym 1 branżowa szkoła I stopnia specjalna, 

 1 szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, 

 Zespół Szkół Muzycznych. 
 
W roku szkolnym 2019/2020 naukę w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży i w szkołach dla 
dorosłych pobierało 6.338 uczniów i słuchaczy w 248 oddziałach. 
 
Inne placówki oświatowe 
 

 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, 

 Ogniska Pracy Pozaszkolnej, 

 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, 

 Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
 
Niepubliczne szkoły i jednostki edukacyjne 
 
W roku szkolnym 2019/2020, wg stanu na dzień 31 sierpnia 2020 roku, na terenie miasta Sosnowca 
prowadziły działalność 43 niepubliczne jednostki szkolne, w tym: 

 17 przedszkoli,  

 5 szkół podstawowych dla dzieci, 

 1 branżowa szkoła I stopnia, 

 8 liceów ogólnokształcących młodzieżowych, 

 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych, 

 7 szkół policealnych zawodowych, 

 1 technikum dla młodzieży. 
 

Ponadto 2 publiczne jednostki szkolne prowadzone przez osobę prawną: 

 1 szkoła podstawowa, 

 1 przedszkole. 
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W sosnowieckim systemie oświaty funkcjonowały również 31 placówki niepubliczne, w tym: 

 24 niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, 

 1 centrum kształcenia zawodowego, 

 4 niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze w systemie oświaty, 

 2 poradnie psychologiczno – pedagogiczne. 
 

WYNIKI EGZAMINÓW 

Szkoły podstawowe 
 
Egzamin ósmoklasisty, obejmujący wiadomości i umiejętności określone  w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego, w odniesieniu do wybranych przedmiotów  nauczanych w klasach I–VIII, został 
przeprowadzony w roku szkolnym 2019/2020 po raz drugi (pierwszy raz przeprowadzono go w roku 
szkolnym 2018/2019). Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy 
uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Egzamin odbywa się w formie 
pisemnej przez trzy kolejne dni. Uczniowie przystępowali do egzaminu z trzech przedmiotów: języka 
polskiego (120 min), matematyki (100 min), języka obcego nowożytnego (90 min). Ósmoklasista 
przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, 
francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może 
wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  
W sosnowieckich szkołach podstawowych uczniowie zdawali egzaminy z języka angielskiego, 
francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Egzamin ósmoklasisty nie ma ustalonego progu 
zdawalności, co oznacza, że nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, aby 
egzamin zdać. 
 

Przedmiot 
egzaminacyjny 

Województwo Śląskie Sosnowiec 

Liczba uczniów 
zdających 

Średnia 
(%) 

Liczba 
uczniów 

(słuchaczy) 

Średnia 
(%) 

Język polski 36.586 59,29 1.419 60,97 

Matematyka 36.588 45,67 1.418 44,73 

Język angielski 35.823 55,24 1.396 58,38 

Język niemiecki      702 48,46      14 49,71 

Język rosyjski        23 Brak danych     16 Brak danych 

Język francuski        22 Brak danych       2 Brak danych 

Tabela 27: Egzamin ósmoklasisty - wyniki uczniów sosnowieckich szkół na tle województwa śląskiego 

 
Szkoły ponadpodstawowe 
 
Egzamin maturalny 
 
Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egzaminu maturalnego 
w terminie głównym (miesiącu czerwcu) i w terminie dodatkowym (miesiącu lipcu) 2020 roku 
przystąpiło 29.075 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w województwie śląskim. 
Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej we wrześniu 2020 roku przystąpiło 5.863 
absolwentów. Były to osoby, które w terminie głównym (w czerwcu) i/lub w terminie dodatkowym 
(w lipcu) 2020 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów 
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obowiązkowych w części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu. Zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w 2020 r. nie był przeprowadzany 
egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, 
z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym rozporządzeniu. 
 

 Wszyscy zdający 

w tym: 

absolwenci liceum 

ogólnokształcącego 

absolwenci 

technikum 

Liczba zdających, którzy przystąpili do 

wszystkich egzaminów obowiązkowych 
29.075 100% 17.125 100% 11.950 100% 

w tym:       

osób, które zdały egzamin 23.462 80,7% 14.659 85,6% 8.803 73,7% 

osób, które nie zdały egzaminu   5.613 19,3%    2.466 14,4% 3.147 26,3% 

Tabela 28:Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych 
w terminie głównym (w czerwcu 2020 r.), dodatkowym (w lipcu 2020 r.) i poprawkowym (we wrześniu 2020 r.) 
– odsetek sukcesów w województwie śląskim. 

 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 
 
Sesja od 09 stycznia do 15 lutego 2020 r. 
 

Sosnowiec 

Część pisemna 
Część 

praktyczna 

Wydane  

świadectwa 

 

Zdawalność 

w województwie 

śląskim (%) 
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550 93,3 573 69,5 517 69,1 71,50 

Tabela 29: Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – ogółem w sosnowieckich 
szkołach (formuła 2012) 

 
 

Sosnowiec 

Część pisemna 
Część 

praktyczna 

Wydane  

świadectwa 
 

Zdawalność 

w województwie 

śląskim (%) 
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147 89,1 167 68,3 130 71,5 69,53 

Tabela 30: Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – ogółem w sosnowieckich 
szkołach (formuła 2017) 
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Sesja od 22 czerwca do 09 lipca 2020 r. 
 

Sosnowiec 

Część pisemna 
Część 

praktyczna 

Wydane  

świadectwa 
Zdawalność 

w 

województwie 

śląskim (%) 
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687 86,6 690 80,3 657 75,3 73,60 

Tabela 31: Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - ogółem w sosnowieckich szkołach 
(formuła 2017) 

 
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 
 
W roku szkolnym 2019/2020 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) realizowane było  
w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 przy ul. Franciszkańskiej 5a w Sosnowcu oraz w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu. 
Interdyscyplinarny zespół rehabilitantów i terapeutów opracował arkusze obserwacji oraz 
indywidualne programy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. Programy te są wyznacznikiem prowadzenia 
rehabilitacji i terapii dzieci. Wszystkie dzieci objęte wczesnym wspomaganiem miały przydzielone 
formy rehabilitacji i terapii zgodnie z zawartymi zaleceniami w opiniach o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka. 
Zajęcia realizowane były w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu dla 291 dzieci w ZSS nr 4 oraz  
56 dzieci w ZSO nr 5. Indywidualne programy były realizowane przez dzieci w formie zajęć odrębnych, 
a po ukończeniu 3 roku życia w zależności od umiejętności funkcjonalnych, również w małych  
3 osobowych grupach. W okresie od 12 marca do 15 maja 2020 r. wszystkie zajęcia  
w ramach WWRD prowadzone były w formie zajęć zdalnych z wykorzystaniem technologii 
informatycznych. Nauczyciele realizowali w tym czasie wszystkie zadania wynikające z przydziału 
obowiązków. Począwszy od 18 maja 2020 r. wznowione zostały zajęcia w formie stacjonarnej  
z zachowaniem wszystkich procedur związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarnego. Równolegle 
utrzymana została możliwość uczestniczenia przez dzieci w zajęciach realizowanych w formie zdalnej. 
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XIII. BEZPIECZEŃSTWO 

POLICJA12 

Komeda Miejska Policji w Sosnowcu 
 
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu wykazuje podległość organizacyjną Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach. Stan etatowy jednostki wynosi 536 etatów policyjnych (wg. stanu na dzień 
31.12.2020 r. – 38 wakatów) oraz 61,95 etatów pracowników Policji w tym 39 etatów korpusu służby 
cywilnej (2 wakaty) i 22,95 etatów pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami 
wynagradzania. 
Aktualnie w pionie prewencji i ruchu drogowego służbę pełni 316 funkcjonariuszy, w pionie 
kryminalnym – 172 funkcjonariuszy, a w służbie wspomagającej – 7. 
 
W 2020 roku w strukturze organizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu funkcjonowały 
następujące komórki organizacyjne: 

 Wydział Kryminalny, 

 Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu – do 30 listopada 2020 r., 

 Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą, 

 Wydział Prewencji, 

 Wydział Ruchu Drogowego, 

 Zespół Techniki Kryminalistycznej, 

 Zespół ds. Kontroli, 

 Zespół Kadr i Szkolenia, 

 Zespół Prezydialny, 

 Zespół Finansów i Zaopatrzenia, 

 Zespół Teleinformatyki, 

 Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 

 Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych, 

 Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP, 

 Jednoosobowe Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej, 
 

oraz nadzorowane przez Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu jednostki organizacyjne: 
 

 Komisariat Policji I w Sosnowcu, 

 Komisariat Policji II w Sosnowcu, 

 Komisariat Policji III w Sosnowcu, 

 Komisariat Policji IV w Sosnowcu, 

 Komisariat Policji V w Sosnowcu. 
 
Wsparcie finansowe 
 
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu w 2020 roku finansowana była ze środków pochodzących 
z budżetu państwa za pośrednictwem dysponenta III stopnia - Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Katowicach oraz środków pochodzących z budżetu Gminy Sosnowiec. 

                                                           
12

 Źródło: KMP w Sosnowcu. „Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu wraz  

z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Sosnowca w 2020 roku”. 
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W 2020 roku Gmina Sosnowiec wsparła działalność KMP w Sosnowcu przekazując na konto 
Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach środki 
finansowe w wysokości ogółem 978.757,50 złotych. 
Przekazane środki finansowe w 2020 roku wpłynęły na poprawę warunków służby policjantów 
Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu i przełożyły się na osiągnięcie lepszych wyników w zakresie 
realizacji zadań nałożonych na jednostkę, a tym samym osiągnięcie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa na terenie miasta Sosnowca. 
 
Działalność prewencyjna 
 
Sosnowiec jest specyficznym miastem, w którym trudno jest osiągnąć wrażenie nasycenia służbą 
patrolową całego rejonu służbowego. Stąd też potrzeba dokładnego analizowania, gdzie występuje 
największe zagrożenie dla porządku publicznego oraz, gdzie najczęściej dochodzi do przestępstw  
i wykroczeń, aby przede wszystkim w te miejsca kierować patrole policji. 
 
W roku 2020 odnotowano wzrost efektywności działań funkcjonariuszy pionu prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Sosnowcu w zakresie ujawniania wykroczeń, natomiast w obszarze wykroczeń 
szczególnie uciążliwych społecznie odnotowano spadek. Obszar ten jest monitorowany i podlega 
ocenie przez jednostkę nadrzędną, zgodnie z założeniami Strategii Działań Pionu Prewencji 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, a poziom jego realizacji jest ściśle nadzorowany 
przez kierownictwo tutejszej jednostki. W 2020 roku na terenie podległym KMP w Sosnowcu 
ujawniono 28.321 wykroczeń, z których 19.990 (70,58%) zakończono postępowaniem mandatowym.  
W stosunku do 3.409 sprawców wykroczeń zastosowano środek oddziaływania wychowawczego 
art.41 kw jakim było pouczenie. Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, iż w roku 2020 
ujawniono o 2.025 wykroczeń więcej niż w roku 2019. 
 
Sosnowieccy policjanci przeprowadzili w 2020 roku łącznie 26.542 interwencje, w tym 4.868 
interwencji domowych, czyli w przeliczeniu około 72,51 interwencji podejmowanych w ciągu doby, tj. 
średnio 3.02 na godzinę, w porównaniu do 2019 roku kiedy to przeprowadzili 24.281 interwencji,  
w tym 4.930 interwencji domowych, czyli 66,52 interwencji dziennie. 
 
W dniu 15 maja 2020 roku zawarto porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Sosnowca  
a Komendantem Miejskim Policji w Sosnowcu w sprawie utworzenia służb ponadnormatywnych dla 
policjantów Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, w centrum miasta Sosnowca w godzinach 
wieczornych i nocnych, których zadania ukierunkowane były na zapewnienie ładu i porządku 
publicznego w rejonie lokali gastronomicznych. Nasycenie tego rejonu miasta patrolami wpłynęło na 
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
 
Działalność profilaktyczna 
 
Wzorem lat ubiegłych policjanci Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu aktywnie uczestniczyli  
w rożnego rodzaju inicjatywach plenerowych jak np. „Śląski Dzień Bezpiecznych Skateparków”, 
„Świeć przykładem – noś odblaski” organizowanych na terenie miasta Sosnowca. W trakcie takich 
spotkań opowiadali m. in. o swojej trudnej, ale ciekawej pracy, o zasadach zdrowej i bezpiecznej 
rywalizacji w skateboardingu i zasadach ruchu drogowego. 
Funkcjonariusze przeprowadzili 259 spotkań z pedagogami oraz 286 prelekcji w przedszkolach, 
szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Tematyka prelekcji była odpowiednio dobrana do 
grupy oraz wieku odbiorców oraz obejmowała szerokie spektrum zagadnień poruszanych w trakcie 
przedmiotowych spotkań. 
Ponadto w roku 2020 z uwagi na obostrzenia sanitarne funkcjonariusze przeprowadzili 2 debaty 
społeczne, których tematem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo mieszkańców Sosnowca. 
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Na terenie Miasta, sosnowieccy policjanci zorganizowali w 2020 roku następujące akcje o charakterze 

prewencyjno-profilkaktycznym: 

 „Przeciwdziałanie handlowi ludźmi”, 

 „Akcja Zima 2019/2020”, 

 „Kto się przezywa sam się tak nazywa”, 

 „Bezpieczny Senior”, 

 „Autobus i tramwaj”, 

 „Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko”, 

 „Schronienie na lata to dom mama tata”, a także w jej ramach "Przyjazne patrole dziecku", 

 „Bezpieczny wypoczynek”, 

 „Działania prewencyjno – profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania COVID-19”. 
 
Zadania realizowane w związku z COVID-19 
 
Ogłoszenie stanu epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nałożyło na policjantów KMP  
w Sosnowcu dodatkowe zadania, podyktowane troską o życie i zdrowie obywateli miasta Sosnowca. 
Decyzją Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu Zespół Zarządzania Kryzysowego Wydziału 
Prewencji KMP w Sosnowcu koordynował działania związane z COVID-19. 
Do codziennych zadań funkcjonariuszy należało przygotowywanie list z adresami osób objętych 
kwarantanną lub izolacją domową, które następnie przekazywane były na Komisariaty Policji I-V  
w Sosnowcu, gdzie realizowana była kontrola tych osób przez funkcjonariuszy realizujących służbę 
zewnętrzną. Ponadto codziennie przygotowywana była informacja dzienna ze zrealizowanych zadań 
dot. kontroli osób z podległych kontroli w związku z SARS-CoV-2. 
W zakresie realizacji zadań związanych z SARS-CoV-2 na funkcjonariuszach spoczywał również 
obowiązek przygotowywania okresowych meldunków w zakresie obcokrajowców nie realizujących 
obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.  
 
Bezpieczeństwo imprez masowych 
 
W 2020 roku w ramach 75 prowadzonych przez Komendę Miejską Policji w Sosnowcu akcji 
policyjnych dokonano zabezpieczeń imprez, w tym 60 imprez sportowych, 4 imprez artystyczno- 
rozrywkowych oraz 11 zgromadzeń publicznych. 
Wobec uczestników organizowanych na ternie Sosnowca wydarzeń stosowano również represje 
karną w postaci postępowania mandatowego. Nałożono w trakcie prowadzonych działań  
45 mandatów karnych kredytowych na łączną sumę 3.280 zł, zatrzymano 3 osoby, które naruszyły 
przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz wylegitymowano 75 osób. W 2020 roku 
zakazem stadionowym objęte było ogółem 9 osób. 
Dodatkowo w 2020 r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu realizowali zadnia oraz 
założenia wynikające z przedsięwzięć mających na celu zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego podczas wyborów na Urząd Prezydenta RP. 
 
Przestępczość 
 
W 2020 roku zanotowano ogólny spadek liczby wszczętych postępowań przygotowawczych 
względem roku 2019. Spadek ten dotyczy również liczby wszczęć postępowań przygotowawczych  
w zakresie przestępczości ogólnej i kryminalnej oraz niewielki wzrost wszczęć postępowań 
przygotowawczych w zakresie przestępczości gospodarczej na terenie miasta Sosnowca. Widoczny 
jest niewielki wzrost wykrycia przestępczości kryminalnej oraz spadek wykrycia przestępczości 
gospodarczej. 
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 Wszczęte Stwierdzone Wykrywalność KMP 

2017 5.512 6.012 77,50 

2018 5.655 6.768 78,49 

2019 6.015 6.737 77,68 

2020 5.432 (-583) 6.207 (-530) 
77,02  

[śr. KWP. 79,91] 

Tabela 32: Przestępczość na terenie KMP Sosnowiec - OGÓŁEM 

 

 Wszczęte Stwierdzone Wykrywalność KMP 

2017 4.325 4.081 70,52 

2018 4.400 4.520 71,46 

2019 4.609 4.330 68,36 

2020 4.157 (-452) 4.125 (-205) 
69,43  

[śr. KWP. 69,77] 

Tabela 33: Przestępczość na terenie KMP Sosnowiec - KRYMINALNE 

 

 Wszczęte Stwierdzone Wykrywalność KMP 

2017 553 1.350 91,10 

2018 564 1.046 86,20 

2019 715 1.624 92,69 

2020 718 (+3) 1.612 (-12) 
90,40 

[śr. KWP. 90,50] 

Tabela 34: Przestępczość na terenie KMP Sosnowiec - GOSPODARCZE 

 
Oprócz zatrzymań sprawców przestępstw - na poziom bezpieczeństwa obywateli wpływ mają 
zatrzymania osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. W okresie 
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Zespół ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób wszczął 58 i zakończył 63 
spraw dotyczących poszukiwań osób na podstawie Listów Gończych. Z czego funkcjonariusze KMP 
Sosnowiec i KP I - V Sosnowiec zatrzymali 27 osoby, 22 osoby zostały zatrzymane przez inne jednostki 
Policji, Straż Graniczną, ujęte na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania, 14 Listów Gończych 
zostało anulowane przez sądy lub prokuratury.  
 
W roku 2020 – zatrzymano w związku z nakazem doprowadzenia oraz do ustalenia miejsca pobytu – 
620 osób. 
Od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - wszczęto lub podjęto czynności do poszukiwawczo - 
identyfikacyjnych w 166 sprawach o zaginięcia osób, w tym 23 spraw dot. zaginięcia POZIOMU I,  
73 spraw dot. zaginięcia POZIOMU II, 70 dot. zaginięcia POZIOMU III. 
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Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 
 
W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP  
w Sosnowcu w 2020 roku podjęli szereg przedsięwzięć, które przyczyniły się do zwiększenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym w podległym rejonie służbowym. Poniżej przedstawiono tabelę  
z zagrożeniami ze strony kierujących sprawców zdarzeń drogowych z przyczyny niedostosowania 
prędkości za 2020 rok w porównaniu do 2019 roku.  
 

KMP 2019 2020 

Wypadki      15       17 

Kolizje    152    142 

Razem    167    159 

Ujawnialność przekroczeń prędkości 7.838 8.525 

Liczba ujawnionych przekroczeń prędkości 
powyżej 50 km/h 

   187    283 

Liczba zatrzymanych praw jazdy w związku  
z przekroczeniem prędkości powyżej 50 km/h 

   168    266 

Tabela 35: Zagrożenia ze strony kierujących sprawców zdarzeń drogowych 

 
STRAŻ POŻARNA13 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu działa w oparciu o przepisy Ustawy o PSP 
oraz na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Sosnowcu zatwierdzonego zarządzeniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej. Komenda jest zakwalifikowana do II kategorii komend powiatowych/miejskich 
Państwowej Straży Pożarnej w pięciostopniowej skali.  
Według stanu na dzień 31.12.2020 r. łączny limit etatowy Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu, 
wynosił 130 z czego: 

 124 etaty to funkcjonariusze, 

 2 etaty to korpus służby cywilnej, 

 4 etaty to stanowiska pomocnicze. 
Wykonanie limitu etatowego kształtowało się na poziomie 99,2 % co oznacza, iż łącznie  
w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych było 129 osób. 
 
Komenda Miejska PSP w Sosnowcu realizuje zadania bezpieczeństwa w dwóch obszarach: 
1. prewencyjnym, poprzez: 

 rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, 

 nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, 

 działania o charakterze edukacyjnym. 
2. operacyjnym, poprzez: 

 organizowanie, prowadzenie i koordynację akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk 
żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, 

 analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz 
przygotowanie Komendy Miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym: w czasie 
nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, opracowywanie planów 
ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja, 

 sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych, 

                                                           
13

 Źródło: KM PSP w Sosnowcu. „Informacja o stanie bezpieczeństwa Miasta Sosnowiec w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej 2020” 
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 sporządzanie rocznych i okresowych analiz oraz zestawień statystycznych ze zdarzeń, 

 planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Miejskiej oraz jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych na obszarze miasta, 

 koordynowanie i nadzorowanie, a także prowadzenie spraw związanych  
z organizowaniem obronności w Komendzie Miejskiej. 

 
W 2020 roku Państwowa Straż Pożarna w Sosnowcu odnotowała łącznie 2.381 zdarzenia na terenie 
miasta (w stosunku do ubiegłego roku, gdzie odnotowano 2.654 zdarzeń, nastąpił spadek o około 
10,3 %). Ilość zdarzeń w rozbiciu na rodzaj przedstawia się następująco: 

 666 pożarów (spadek w stosunku do roku ubiegłego o około 13,1%, w którym 
odnotowano 766 pożarów), 

 1.410 miejscowych zagrożeń (spadek w stosunku do roku ubiegłego o około 6,4%,  
w którym odnotowano 1.507 miejscowych zagrożeń), 

 305 alarmów fałszywych (spadek liczby alarmów w porównaniu do roku ubiegłego  
o około 19,9%, w którym odnotowano 381 alarmów fałszywych).  

 

POŻARY MIEJSCOWE ZAGROŻENIA ALARMY FAŁSZYWE
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Wykres 14: Zestawienie ilości zdarzeń w latach 2019 i 2020, źródło KM PSP w Sosnowcu 

 
W likwidacji zdarzeń mających miejsce w 2020 roku na terenie naszego miasta brało łącznie udział: 
4.185 zastępów i 19.995 ratowników. 
 
Najistotniejszym skutkiem zdarzeń, jakie wystąpiły na terenie miasta, jest liczba ofiar  
i poszkodowanych. W pożarach i miejscowych zagrożeniach śmierć poniosło 17 osób a 210 zostało 
rannych, w tym 22 dzieci. Podczas działań ratowniczo gaśniczych 3 funkcjonariuszy PSP zastało 
rannych. 
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Wykres 15: Liczba ofiar śmiertelnych w zdarzeniach w latach 2019-2020, źródło: KM PSP w Sosnowcu 

 
STRAŻ MIEJSKA14 

 
W okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. strażnicy wykonując czynności służbowe 
podjęli ogółem 40.574 interwencji  na terenie miasta Sosnowca (dla porównania w 2018 r. zostało 
podjętych 36.160, a w 2019 r. 53.679 interwencji).  
Dotyczyły one głównie zdarzeń związanych z: 

 ustawą o wychowaniu w trzeźwości – 9.865, 

 bezpieczeństwem i porządkiem w komunikacji – 8.790, 

 bezdomnością – 7.399, 

 porządkiem i spokojem publicznym – 6.495, 

 urządzeniami użyteczności publicznej – 1.521, 

 utrzymaniem czystości i porządku w gminie – 1.229, 

 ochroną obiektów komunalnych i użyteczności publicznej – 1.143, 

 przekształcaniem odpadów – 1.130, 

 awariami – 835, 

 ochroną zwierząt – 785, 

 nieużytkowanymi pojazdami – 404, 

 pozostałe razem – 978. 
 
Przedmiotowe interwencje wynikały z realizacji: 

 zadań doraźnych – 24.272, 

 zgłoszeń osób prywatnych – 8.176, 

 zgłoszeń operatorów miejskiego systemu monitoringu wizyjnego – 2.501, 

 interwencji własnych – 1.688, 

 zgłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu – 1.565, 

                                                           
14

 Źródło: Straż Miejska w Sosnowcu. „Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sosnowcu za okres od 01.01.2020r. do 

31.12.2020r.” 
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 zgłoszeń Policji – 869, 

 zgłoszeń Pogotowia Ratunkowego i szpitali – 265, 

 ogłoszenia II poziomu zanieczyszczenia powietrza – 217, 

 zgłoszeń administracji domów mieszkalnych – 215, 

 zgłoszeń Sosnowieckich Wodociągów – 140, 

 zgłoszeń pozostałych razem – 666. 
 
W wyniku podejmowanych interwencji strażnicy miejscy ujawnili 7.319 wykroczeń w 2020 r. 
Największą grupę wykroczeń stanowiły wykroczenia drogowe. Szczegółowa analiza wykroczeń 
najczęściej popełnianych z podziałem na ich rodzaj przedstawia się następująco: 

 wykroczenia drogowe związane z nieprawidłowym parkowaniem np. w strefie zamieszkania  
w miejscu innym niż wyznaczone w tym celu, na chodniku, nie przy krawędzi jezdni, brak 
pozostawionej szerokości chodnika dla pieszych minimum 1,5 m itp. (art. 97 Kodeksu 
wykroczeń) – 2.562, 

 niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych (art. 92 §1 Kodeksu wykroczeń) – 2.494, 

 spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (art. 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) – 817, 

 niszczenie i uszkadzanie roślinności przeznaczonej do użytku publicznego poprzez parkowanie 
pojazdów (art. 144 §1 Kodeksu wykroczeń) – 530, 

 niewskazanie sprawcy wykroczenia drogowego przez właściciela pojazdu (art. 96 §3 Kodeksu 
wykroczeń) – 495, 

 zanieczyszczanie  miejsc  publicznych (art. 145 Kodeksu wykroczeń) – 141, 

 utrzymanie czystości i porządku na administrowanych terenach, brak rachunków za wywóz 
nieczystości ciekłych, brak segregacji odpadów, brak złożonej deklaracji, podrzucanie 
odpadów do pojemników użytkowanych przez inne osoby, nieprzestrzeganie obowiązków 
przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe itp. (art. 10 ust. 2, 2a i 2b ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach) – 80, 

 spalanie odpadów (art. 191 ustawy o odpadach) – 67, 

 używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym (art. 141 Kodeksu wykroczeń) – 33, 

 handel bez stosownego zezwolenia na terenie należącym do Gminy (art. 60 §1 Kodeksu 
wykroczeń) – 18, 

 pozostałe razem – 82. 
 
W 2020 r. strażnicy miejscy nałożyli 4.965 mandatów karnych na kwotę 558.540 zł, udzielili 1.209 
pouczeń i skierowali 191 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sosnowcu. 
 
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Straż Miejska w Sosnowcu przeprowadziła 570 kontroli 
kotłowni i pieców, w trakcie których pobrano 124 próbki popiołu, a przeprowadzona ich analiza 
wykazała, iż w 37 przypadkach w instalacjach spalane były odpady. 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, związanymi z termicznym przekształcaniem 
odpadów (wykroczenie z art. 191 ustawy o odpadach), na sprawców takich czynów w omawianym 
czasookresie nałożono 52 mandaty karne na kwotę 20.650 zł, skierowano 14 wniosków o ukaranie do 
Sądu Rejonowego w Sosnowcu i nie udzielano pouczeń. 
 

 

 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Ilość przeprowadzonych kontroli 482 360 652 570 

Ilość pobranych próbek popiołu   22   79 134 124 

Ilość nałożonych mandatów karnych                   
z art. 191 ustawy o odpadach 

  25   62   76   52 
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Kwota nałożonych mandatów karnych                 
z art. 191 ustawy o odpadach 

2.370 zł 7.500 zł 20.550 zł 20.650 zł 

Ilość wniosków o ukaranie skierowanych 
do Sądu z art. 191 ustawy o odpadach 

  3 2 23 14 

Ilość udzielonych pouczeń z art. 191 
ustawy o odpadach 

31 4   5   0 

Tabela 36: Zestawienie ilościowe i kwotowe wyników działań w latach 2017-2020 
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XIV. BUDŻET OBYWATELSKI15 

W 2020 roku odbyła się VII edycja Budżetu Obywatelskiego. 7 mln zł przeznaczonych na ten cel  
z budżetu miasta podzielono na 3 części: 

 Strefa Ogólnomiejska – 1 mln zł,  

 Ogólnomiejskie Rejony Konsultacyjne – 5 mln zł,  

 Walka z niską emisją – 1 mln zł. 
Z uwagi na pandemię zrezygnowano w 2020 roku z uruchomienia Strefy Przedszkolnej,  
Młodzieżowego i Przedszkolnego Grantu Obywatelskiego. 
W ramach VII edycji, pomimo ogłoszonego stanu epidemii, mieszkańcy złożyli 122 projekty, z czego  
w wyniku głosowania do realizacji zostało skierowanych 31 zadań. 
 
Rozkład głosów w VII edycji przedstawia się następująco: 

Głosujących – 21.794 
Głosy – 38.643 
Głosy nieważne – 278 
Głosy ważne – 38.365 
Frekwencja – 11,33% 

 

Wiek głosujących Liczba głosów Udział procentowy 
0-15 2.790 12,91 % 

16-25 1.791   8,28 % 
26-35 4.474 20,70 % 
36-45 5.448 25,20 % 
46-59 3.168 14,65 % 
60+ 3.947 18,26 % 

Tabela 37: Podział wiekowy głosujących w VII edycji w 2020 r. 

 

Nr 
projektu 

Tytuł projektu 
Wartość 
projektu 

Lokalizacja 

Rodzaj 
projektu 

(np. plac zabaw, 
siłownia) 

Jednostka 
realizująca 

Stan realizacji 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I  MILOWICE 200.755 zł 

BO20/I/1 

Nowoczesny plac 
zabaw w „Ogrodzie 
zabaw dziecięcych 
im. Baczyńskiego  
w Milowicach”. 

200.755 zł 
Osiedle 
Kalety 

Plac zabaw WIM Zrealizowany 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 484.239 zł 

BO/II/7 

Rewitalizacja 
skweru u zbiegu 

ulic: 
Staropogońskiej, 
Małobądzkiej i 
Gospodarczej. 

484.239 zł 
ul. 

Staropo-
gońska 

Plac zabaw + 
siłownia + 

skwer 
WIM Zrealizowany 

                                                           
15

 Źródło: Wydział Kultury i Promocji Miasta 
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LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 275.138 zł 

BO20/III/
3 

Budowa toru 
rowerowego typu 

pumptrack. 
275.138 zł Stawiki Tor rowerowy MOSIR 

Zadanie 
skierowane 
do realizacji  

w 2021 roku. 
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  IV ŚRODULA 335.619 zł 

BO20/IV/
1 

Rozbudowa oraz 
modernizacja placu 

zabaw między  
ul. Norwida, 

Rodakowskiego, 
Witkiewicza. 

335.619 zł 
ul. 

Norwida 
Plac zabaw WIM Zrealizowany 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 349.962 zł 

BO20/V/1 
Zakup nowości 

wydawniczych dla 
filii nr 4. 

5.000 zł 
ul. 

Zamkowa 
Zakup książek MBP Zrealizowany 

BO20/V/3 
Fabryka aktywności 

od juniora do 
seniora. 

344.962 zł 
ul. 

Legionów 
Plac zabaw + 

siłownia 
WIM Zrealizowany 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VI CENTRUM 428.888 zł 

BO20/VI/
2 

Zakup nowości 
wydawniczych dla 
oddziału dla Dzieci  

i Młodzieży  
ul. Parkowa 1A. 

 

7.000 zł 
ul. 

Parkowa 
1A 

Zakup książek MBP Zrealizowany 

BO20/VI/
4 

Budowa 
ogólnodostępnego 

boiska do piłki 
nożnej i siatkówki 

na osiedlu Naftowa. 

120.000 zł 
Osiedle 

Naftowa 
Boisko WIM 

Opracowano 
projekt 

funkcjonalno - 
użytkowy. 

Realizacja jest 
uzależniona  

od stanowiska 
SM 

POŁUDNIE. 
Gmina 

zabezpieczyła 
środki na 
realizację 
zadania w 

2021 r. 

BO20/VI/
7 

Kino w ogrodzie – 
zakup telebimu oraz 

zbiorów 
multimedialnych 

dla Mediateki. 

 

250.000 zł 
Mediateka, 

ul. 
Kościelna 

Zakup 
telebimu 

MBP Zrealizowany 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 370.441 zł 

BO20/VII/
2 

Tężnia solankowa 
na Zagórzu – 

zdrowie  
i wypoczynek dla 

wszystkich. 

 

370.441 zł ul. Kępa 
Tężnia 

solankowa 
WIM 

Termin 
realizacji 
pierwsza 

połowa 2021 
roku. 
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LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 439.799 zł 

BO20/VIII
/4 

Modernizacja placu 
zabaw 

ul. Białostocka. 
400.000 zł 

ul. 
Białostocka 

Plac zabaw WIM Zrealizowany 

BO20/VIII
/7 

Kreatywna ścieżka. 60.000 zł ul. Kielecka 
Chodnik  + 
urządzenia 

sensoryczne 
MZUK 

Ostateczny 
termin 

realizacji 
pierwsza 

połowa 2021 
roku. 

BO20/VIII
/8 

Remont chodników 
osiedlowych 

ul. 11 Listopada. 
38.000 zł 

ul. 11 
Listopada 

Chodnik MZUK Zrealizowany 

BO20/VIII
/11 

Miejsca parkingowe 
/ postojowe na  

ul. Koszalińskiej. 
160.000 zł 

ul. 
Koszalińska 

Miejsca 
postojowe 

MZUK 

Ostateczny 
termin 

realizacji 
pierwsza 

połowa 2021 
roku. 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX  KLIMONTÓW 229.737 zł 

BO20/IX/
2 

Zagospodarowanie 
placu przed 
biblioteką.  

Zakup książek  
i sprzętów do 
biblioteki Filia  

nr 3. 

229.737 zł 
ul. 

Klonowa 
Zagospodarow

anie placu 
WIM Zrealizowany 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X  KALINOWA 243.780 zł 

BO/X/2 

Rozbudowa 
obecnego skweru  

i montaż 10 
stanowiskowej 

siłowni plenerowej. 

243.780 zł 
ul. 

Kalinowa 
Siłownia WIM Zrealizowany 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 249.917  zł 

BO20/XI/
1 

W zgodzie  
z przyrodą – trzy 

sposoby na 
aktywną Niwkę. 

243.917 zł 

ul. 
Dybowskie

go, ul. 
Kopalniana 

ul. 
Szybowa 

Boisko do gry 
w bulle + 

wybieg dla 
psów + ścieżka 

edukacyjna 

MZUK 

Zadanie 
częściowo 

zrealizowane 
kontynuacja 

zadania w 
bieżącym 

roku. 

BO20/XI/
6 

Pomagamy 
bibliotece  

i wspieramy jej 
czytelników. 

 

6.000 zł 
ul. Wojska 
Polskiego 

Zakup książek MBP Zrealizowany 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 263.385 zł 

BO20/XII/
2 

Skatepark Trójkąt 
Trzech Cesarzy. 

 
263.385 zł 

ul. Orląt 
Lwowskich 

Skatepark MOSIR Zrealizowany 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 232.724 zł 

BO20/XIII
/1 

Zakup książek dla 
MBP nr 10 w 
Sosnowcu. 

5.000 zł ul. Główna Zakup książek MBP Zrealizowany 
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BO20/XIII
/4 

Zielone płuca 
osiedla. Strefa 

rekreacji aleja róż. 
227.724 zł 

ul. 
Wagowa 

Skwer WIM 

Zadanie 
częściowo 

zrealizowane 
kontynuacja 

zadania w 
bieżącym 

roku. 
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  XIV PORĄBKA 149.815 zł 

BO20/XIV
/2 

Włączenie skweru 
przy Zorzy do 
monitoringu 

miejskiego. Montaż 
tablicy 

ogłoszeniowej. 

149.815 zł 
ul. 

Zagórska 

Monitoring + 
tablica 

ogłoszeniowa 
WOI 

Zadanie 
zrealizowane. 

 

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA –  XV JULIUSZ 258.985 zł 

BO20/XV/
6 

Remont ul. 
Czołgistów. 

258.985 zł 
ul. 

Czołgistów 
Zatoczki 

postojowe 
MZUK 

Zadanie 
częściowo 

zrealizowane 
kontynuacja 

zadania w 
bieżącym 

roku. 
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI  OSTROWY GÓRNICZE 199.172 zł 

BO20/XVI
/1 

Zakup książek do 
MBP Filia nr 11. 

5.000 zł 
ul. 

Gałczyński
ego 

Zakup książek MBP Zrealizowany 

BO20/XVI
/2 

Wykonanie 
chodnika – 

bezpiecznik dla 
pieszych. 

194.172 zł ul. Feliks Chodnik MZUK 

Realizacja 
zadania w 
bieżącym 

roku. 
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE  237.644 zł 

BO20/XVII
/1 

MBP – Zakup 
książek dla 

biblioteki Filia nr 13. 
4.000 zł 

ul. 
Krakowska 

Zakup książek MBP Zrealizowany 

BO20/XVII
/2 

Remont korytarza i 
toalet w MK Maczki 
oraz zakup sprzętu 
oświetleniowego i 
nagłośnieniowego. 

233.644 zł MK Maczki 
Remont 

korytarza + 
zakup sprzętu 

WIM 

Trwają prace 
końcowe 
związane 

z realizacją. 

XVIII STREFA OGÓLNOMIEJSKA – 1.000.000 zł 

BO20/O/1
6 

Park linowy, 
trampoliny, tężnia 
solankowa w Parku 
im. Jacka Kuronia. 

1.000.000 
zł 

Park im. 
Jacka 

Kuronia 

Park linowy, 
trampoliny 

tężnia 
solankowa 

WIM 

Termin 
realizacji 
pierwsza 

połowa 2021 
roku. 

Tabela 38: Sprawozdanie z realizacji projektów VI edycji Budżetu Obywatelskiego przekazanych do realizacji  
w roku 2020. 

 
 



Raport o stanie Gminy Sosnowiec za 2020 rok 

80 
Urząd Miejski w Sosnowcu 
41-200 Sosnowiec  aleja Zwycięstwa 20  Tel. +48 32 296 06 00  fax +48 32 296 06 05  um.sosnowiec.pl 

 

 
 

Nr 
projektu 

Tytuł Wartość Lokalizacja 
Rodzaj projektu (np. plac 

zabaw, siłownia) 

Lokalna Strefa Konsultacyjna – Milowice – 203.675 zł 

I/5 
Rewitalizacja Starego Parku w 

Milowicach; remont części alejek – 
ul. Studzienna. 

203.675 zł 
Park 

Poniatowskiego, ul. 
Studzienna 

alejki 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Pogoń – 489.014 zł 

II/9 
Perła Pogoni - rewitalizacja 

glorietty w Parku Dietla. 
469.014 zł 

Park Dietla, 
ul. Żeromskiego 

renowacja glorietty 

II/6 

Zakup nowości wydawniczych 
wraz z doposażeniem biblioteki dla 

filii nr 2 Rudna IV MBP. 
 

10.000 zł 
MBP - filia nr 2, ul. 

Gospodarcza 
książki 

II/3 W Pogoni za książką 2020. 10.000 zł 
MBP – filia nr 17, 

ul. Będzińska 
książki 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Stary Sosnowiec – 274.314 zł 

III/3 
PsiLądek Dobrej Zabawy wraz  

z uporządkowaniem skweru przy 
ulicy Królewskiej. 

270.000 zł ul. Królewska wybieg dla psów 

III/2 Książka dla każdego. 4.314 zł 
MBP – filia nr 20, 
ul. Piłsudskiego 

książki 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Środula – 338.957 zł 

IV/1 
Rewitalizacja Parku przy  

ul. S. Okrzei. 
338.957 zł 

Park Środula 
Okrzei, 

ul. Okrzei 
alejki, mała architektura 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Kukułek, Sielec, Andersa – 353.304 zł 

V/2 
Budowa ogólnodostępnych miejsc 

parkingowych - ul. Wawel. 
353.304 zł ul. Wawel 

miejsca parkingowe, 
uporządkowanie terenu 
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Lokalna Strefa Konsultacyjna - Centrum – 438.804 zł 

VI/8 

Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, 
oczko wodne. Bezpieczna 

rehabilitacja i profilaktyka -  
ul. Ostrogórska. 

388.804 zł 
Park Harcerski, 
ul. Ostrogórska 

ścieżka zdrowia, oczko 
wodne 

VI/2 
Zakup sprzętu do digitalizacji i 

zakup zbiorów dla Zagłębiowskiej 
Mediateki. 

50.000 zł 
Mediateka, 

ul. Kościelna 
sprzęt do digitalizacji, 

książki 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Zagórze Północ – 373.699 zł 

VII/5 
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej 

w rejonie ul. Jana Długosza. 
69.000 zł ul. Długosza miejsca parkingowe 

VII/2 
Modernizacja placu zabaw na  

ul. Dworskiej. 
300.000 zł ul. Dworska plac zabaw 

VII/1 
Zakup nowości wydawniczych dla 

filii nr 14 Zagórze Północ. 
4.699 zł 

MBP – filia nr 14, 
ul. Jagiełły 

książki 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Zagórze Południe – 444.976 zł 

VIII/6 
Modernizacja placu zabaw  

ul. Lenartowicza. 

200.000 zł 
(100.000 zł 

Gmina + 
100.000 zł 

SM) 

ul. Lenartowicza plac zabaw 

VIII/4 
Strefa rolkowo - tyrolkowa i gier 

planszowych przy 
ul. Lenartowicza. 

344.900 zł ul. Lenartowicza pumptrack, tyrolka 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Klimontów, Dańdówka – 231.810 zł 

IX/5 
Budowa parkingów oraz remont 

chodnika przy SP nr 25 - ul. 
Krasickiego, ul. Lompy. 

231.810 zł 
ul. Krasickiego, 

ul. Lompy 
miejsca parkingowe, 

chodnik 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Kalinowa – 246.236 zł 

X/2 
III etap rozbudowy obecnego 

skweru przy ul. Kalinowej. 
240.236 zł ul. Kalinowa 

boisko do gry w bulle, 
ścianka wspinaczkowa, 

jump park 

X/6 
Zakup nowości wydawniczych do 

filii nr 7 Dańdówka. 
3.000 zł 

MBP – filia nr 7, ul. 
Kalinowa 

książki 

X/1 
Zakup nowości wydawniczych dla 

filii nr 5 Walcownia. 
3.000 zł 

MBP – Filia nr 5, 
ul. Maliny 

książki 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Niwka, Bobrek – 251.232 zł 

XI/6 
Plac zabaw przy stadionie AKS 

Niwka. 
246.232 zł 

AKS Niwka, 
ul. Orląt Lwowskich 

plac zabaw 

XI/5 
Wspieramy czytelników książek - 

pomagamy bibliotece. 
5.000 zł 

MBP – filia nr 6, ul. 
Wojska Polskiego 

książki 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Modrzejów, Jęzor, Bór – 265.743 zł 

XII/3 
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej 
w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21. 

 
230.000 zł ul. Zawodzie 

miejsca parkingowe, 
uporządkowanie skweru 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Kazimierz Górniczy – 234.699 zł 

XIII/4 Kompleks do grillowania. 230.000 zł 
Park Miejski im.  

J. Kuronia, 
ul. Armii Krajowej 

zadaszony grill, 
palenisko, oświetlenie 

XIII/3 
Zakup książek do MBP filia nr 10  

w Sosnowcu. 
 

4.699 zł 
MBP – filia nr 10, 

ul. Główna 
książki 
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Lokalna Strefa Konsultacyjna - Porąbka – 150.458 zł 

XIV/1 
Bezpieczna Porąbka - ulice 

Łukasiewicza i Wiejska. 
150.458 zł 

ul. Łukasiewicza, ul. 
Wiejska 

próg zwalniający, tablica 
elektroniczna, wiata 

przystankowa 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Juliusz – 261.730 zł 

XV/2 
Remont chodników na osiedlu 

Juliusz wraz z zatokami 
parkingowymi. 

254.730 zł 

ul. Czołgistów, ul. 
Saperów, ul. 

Komandosów, ul. 
Spadochroniarzy 

chodniki, zatoki 
parkingowe 

XV/1 
Zakup nowości wydawniczych dla 

MBP, filia nr 18. 
7.000 zł 

MBP – filia nr 18, 
ul. Spadochroniarzy 

książki 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Ostrowy Górnicze – 201.532 zł 

XVI/2 
Budowa chodnika w ciągu ul. Armii 

Krajowej od ul. Starzyńskiego do 
ul. Obwodowej. 

201.532 zł 
od ul. Starzyńskiego 
do ul. Obwodowej 

chodnik 

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Maczki, Kolonia Cieśle – 239.817 zł 

XVII/3 
Bezpieczne Maczki – 

ul. Krakowska. 
234.817 zł ul. Krakowska sygnalizacja świetlna 

Ogólnomiejska Strefa Konsultacyjna – 1.000.000 zł 

O/22 
Tężnia solankowa w Parku 

Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek 
dla wszystkich. 

800.000 zł 
Park Sielecki, 
ul. 3-go Maja 

tężnia 

O/6 
Budowa funkcjonalnego placu 

zabaw - PM nr 39 - ul. 
Dmowskiego. 

200.000 zł 
PM nr 39, 

ul. Dmowskiego 
plac zabaw 

Tabela 39: Sprawozdanie z realizacji projektów VII edycji Budżetu Obywatelskiego przekazanych do realizacji  
w roku 2021 
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XV. KONSULTACJE SPOŁECZNE16 

W 2015 roku uruchomiona została platforma poświęcona prowadzonym przez miasto konsultacjom 
społecznym - www.konsultacje.sosnowiec.pl. Od momentu uruchomienia platformy corocznie 
umieszczanych jest na niej kilkadziesiąt spraw, na które do dyskusji z mieszkańcami zapraszają 
przedstawiciele miasta.  
 
Głównym celem prowadzonych konsultacji jest zebranie opinii i uwag do opracowanych przez Urząd 
propozycji zapisów prawa lokalnego czy też planowanych inwestycji miejskich. Uczestnicy konsultacji, 
które mogą być prowadzone w formie spotkań, ankiet lub korespondencyjnej wywierają wpływ na 
kształt lokalnej rzeczywistości i dopasowują ją do swoich potrzeb i oczekiwań. Po zakończeniu 
procesu konsultacji, publikowany jest również na wspomnianej platformie raport, z którego 
mieszkańcy mogą dowiedzieć się o przebiegu spotkań, zgłoszonych uwagach i pomysłach, a także 
wynikach spotkań i poczynionych ustaleniach.  
 
Aktualnie w Sosnowcu obowiązuje uchwała dotycząca konsultacji z mieszkańcami z dnia 28 lutego 
2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca. 
 

L.p. Tytuł konsultacji Czas trwania konsultacji 

1. 

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 800/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu 
z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca. 

Data rozpoczęcia: 10/01/2020, 
data zakończenia: 17/01/2020 

2. 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla północnej części Klimontowa w rejonie ulic: 
majora Henryka Hubala-Dobrzańskiego, Marszałka Edwarda 
Rydza-Śmigłego, 11-go Listopada. 

Data rozpoczęcia: 16/01/2020, 
data zakończenia: 14/02/2020 

3. 
Konsultacje społeczne w sprawie planu budowy 
ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na 
terenie Gminy Sosnowiec. 

Data rozpoczęcia: 13/02/2020, 
data zakończenia: 04/03/2020 

4. 
Konsultacje społeczne w sprawie zasad VII edycji Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Sosnowca. 

Data rozpoczęcia: 14/02/2020, 
data zakończenia: 03/03/2020 

5. 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla obszaru „KONSTANTYNÓW”, „ŚRODULA”, 
„ZUZANNA” - etap I 

Data rozpoczęcia: 21/02/2020, 
data zakończenia: 26/03/2020 

6. 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sosnowca: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla 
obszaru „Pogoń Zachód” zatwierdzonego Uchwałą nr 
908/LXVI/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w zakresie zapisów 
dotyczących terenu oznaczonego symbolem AA.20. UO 

Data rozpoczęcia: 04/03/2020, 
data zakończenia: 15/04/2020 

7. 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sosnowca: miejscowego planu 

Data rozpoczęcia: 04/03/2020, 
data zakończenia: 15/04/2020 
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zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla 
obszaru położonego w rejonie ulic: Jedności, gen. L. Okulickiego 
i Niweckiej zatwierdzonego Uchwałą nr 957/LXX/2018 z dnia 
25 października 2018 r.  w zakresie zapisów – w części 
tekstowej i graficznej – dotyczących terenu oznaczonego 
symbolem KK.35. MW. 

8. 

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na 
obszarze Gminy Sosnowiec. 

Data rozpoczęcia: 11/03/2020, 
data zakończenia: 17/03/2020 

9. 
Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023. 

Data rozpoczęcia: 09/03/2020, 
data zakończenia: 15/03/2020 

10. 

Konsultacje społeczne w sprawie modernizacji Stadionu 
Lekkoatletycznego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Sosnowcu przy al. Mireckiego 4. 

Data rozpoczęcia: 16/04/2020, 
data zakończenia: 22/04/2020 

11. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla obszaru ograniczonego ul: S. Mikołajczyka,  
J. Watta, Wojska Polskiego i torami kolejowymi; 

Data rozpoczęcia: 10/04/2020, 
data zakończenia: 05/06/2020 

12. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla obszaru Zagórza w rejonie ul.: S1,  
T. Lenartowicza, Braci Mieroszewskich, R. Dmowskiego; 

Data rozpoczęcia: 10/04/2020, 
data zakończenia: 05/06/2020 

13. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla obszaru ograniczonego ul.: Sokolską, DK 94 oraz 
granicami administracyjnymi miasta Będzin i Dąbrowa 
Górnicza. 

Data rozpoczęcia: 10/04/2020, 
data zakończenia: 30/06/2020 

14. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla obszarów: Ostrogórska Zachód, Konstantynów, 
Środula, Zuzanna i Północna część Klimontowa. 

Data rozpoczęcia: 06/05/2020, 
data zakończenia: 30/06/2020 

15. 

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Sosnowcu w sprawie sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 
zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Data rozpoczęcia: 18/05/2020, 
data zakończenia: 24/05/2020 

16. 

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Sosnowcu w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości położonych na terenie miasta Sosnowca. 

Data rozpoczęcia: 18/05/2020, 
data zakończenia: 24/05/2020 

17. 

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały  
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy 
Sosnowiec. 

Data rozpoczęcia: 18/05/2020, 
data zakończenia: 24/05/2020 

18. 
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały  
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Data rozpoczęcia: 18/05/2020, 
data zakończenia: 24/05/2020 

19. 
Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Sosnowca. 

Data rozpoczęcia: 18/05/2020, 
data zakończenia: 24/05/2020 
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20. 

Konsultacje społeczne dot. budowy budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługową oraz 
podziemnym garażem wielostanowiskowym przy  
ul. M. T. Kierocińskiej. 

Data rozpoczęcia: 18/05/2020, 
data zakończenia: 09/06/2020 

21. 

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany zapisów Uchwały  
Nr 192/VIII/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 kwietnia 
2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka 
w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez 
Gminę Sosnowiec oraz maksymalnej wysokości opłaty za 
wyżywienie. 

Data rozpoczęcia: 18/05/2020, 
data zakończenia: 25/05/2020 

22. 
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady 
Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustanowienia Stypendiów  
E-sportowych Miasta Sosnowca. 

Data rozpoczęcia: 21/05/2020, 
data zakończenia: 01/06/2020 

23. 
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady 
Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustanowienia Stypendiów  
E-sportowych Miasta Sosnowca. 

Data rozpoczęcia: 21/05/2020, 
data zakończenia: 01/06/2020 

24. 

Konsultacje społeczne "Założenia do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze 
miasta Sosnowca" oraz "Gminny program niskoemisyjny dla 
gminy Sosnowiec”. 

Data rozpoczęcia: 25/05/2020, 
data zakończenia: 14/06/2020 

25. Konsultacje społeczne dot. stypendiów sportowych. 
Data rozpoczęcia: 26/06/2020, 
data zakończenia: 03/07/2020 

26. 
Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Miejskiej  
w Sosnowcu w sprawie: ustanowienia Stypendiów Sportowych 
Miasta Sosnowca. 

Data rozpoczęcia: 27/07/2020, 
data zakończenia: 03/08/2020 

27. 
Konsultacje dot. przystąpienia do sporządzenia trzech 
miejscowych planów oraz dwóch zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

Data rozpoczęcia:03/08/2020, 
data zakończenia: 15/09/2020 

28. 
Konsultacje dot. uchwały prowadzenia działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

Data rozpoczęcia: 14/08/2020, 
data zakończenia: 20/08/2020 

29. 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  
4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sosnowca dla terenów Klimontowa, Ostrogórska  
i Teatralna, Watta i Mikołajczyka oraz Niwka-Północ. 

Data rozpoczęcia: 14/09/2020, 
data zakończenia: 19/10/2020 

30. 
Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie utworzenia Rady 
Seniorów. 

Data rozpoczęcia: 21/09/2020, 
data zakończenia: 24/09/2020 

31. 
Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Sosnowca  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. 

Data rozpoczęcia: 24/09/2020, 
data zakończenia: 01/10/2020 

32. 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla obszaru „KONSTANTYNÓW”, „ŚRODULA”, 
„ZUZANNA” - etap I 

Data rozpoczęcia: 14/10/2020, 
data zakończenia: 30/06/2021 

33. 

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie  
ul. Paderewskiego oraz zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla ul. Zaruskiego. 

Data rozpoczęcia: 15/10/2020, 
data zakończenia: 09/11/2020 

34. 

Konsultacje projektu uchwały ws. ustalenia zasad i warunków 
sytuowania na terenie miasta Sosnowca obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabarytów i standardów jakościowych. 

Data rozpoczęcia:15/10/2020, 
data zakończenia:20/11/2020 

35. 
Konsultacje projektu uchwały regulujących gminny system 
gospodarki odpadami komunalnymi. 

Data rozpoczęcia: 19/11/2020, 
data zakończenia: 25/11/2020 

36. Konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania Data rozpoczęcia: 30/10/2020, 
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przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego 
ulicami: Stanisława Mikołajczyka, Jamesa Watta, Wojska 
Polskiego i torami kolejowymi. 

data zakończenia: 10/12/2020 

37. 
Konsultacje dot. szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności za usługi opiekuńcze. 

Data rozpoczęcia: 09/11/2020, 
data zakończenia: 16/11/2020 

38. 
Konsultacje projektu uchwały w sprawie Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na 
lata 2021-2027. 

Data rozpoczęcia: 06/11/2020, 
data zakończenia: 16/11/2020 

39. 
Konsultacje projektu uchwały dot. Sosnowieckiej Rady 
Seniorów. 

Data rozpoczęcia: 20/11/2020, 
data zakończenia: 22/11/2020 

40. 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2021-2026. 

Data rozpoczęcia: 03/12/2020, 
data zakończenia: 07/12/2020 

Tabela 40: Konsultacje społeczne przeprowadzone w 2020 roku 
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XVI. KULTURA17 

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu 
 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu to mieszcząca się w centrum 
miasta nowoczesna Zagłębiowska Mediateka o powierzchni 6.200 m² oraz sieć 18 prężnie 
działających filii, z których każda jest aktywną placówką upowszechniania kultury swojej dzielnicy. 
Zapewnia mieszkańcom Sosnowca i okolic bezpłatny dostęp do bogatych, stale uzupełnianych 
zbiorów, liczących 707.190 woluminów książek i czasopism oraz 18.884 zbiorów multimedialnych 
(stan na 31.12.2020 r.) w postaci audiobooków, e-booków, gier planszowych i elektronicznych, winyli 
itp.), rzetelnych informacji oraz atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych. Biblioteka swym zasięgiem 
działania obejmowała ponad 34.000 czytelników (stan na 31.12.2020 r.). 
 
Biblioteka od momentu wprowadzenia rządowych obostrzeń i zalecenia społecznej izolacji skierowała 
swą uwagę na internetowe kanały komunikacyjne i media społecznościowe. We współpracy  
z Urzędem Miejskim stworzony został projekt „Zdalna kultura”. W ramach projektu wszystkie 
instytucje kultury w Sosnowcu regularnie tworzyły i publikowały filmy, mające na celu dostarczenie 
mieszkańcom miasta nieco rozrywki oraz podtrzymanie kontaktu z kulturą i sztuką. Bibliotekarze 
tworzyli artystyczne tutoriale, filmiki kulinarne, wirtualne wernisaże, przeprowadzali pogadanki dla 
dzieci, animowali występy pacynek, zamieszczali w mediach wideorecenzje oraz wykłady regionalne. 
Na Facebooku przez wiele tygodni prowadzony był turniej wiedzy o kulturze „Kultura zda(wa)lna”, 
uruchomiono także wirtualny spacer po Zagłębiowskiej Mediatece. Ogłoszone zostały liczne konkursy 
– literackie, plastyczne i filmowe, w których udział można było wziąć w bezpieczny, zdalny sposób. 
Uruchomiono również nową usługę „Skan na e-mail”, polegającą na możliwości zamówienia  
w Mediatece kopii fragmentów książek lub artykułów, wysyłanych następnie na adres mailowy 
czytelnika. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób uczących się, pracujących w domu, 
naukowców poszukujących interesujących ich materiałów do zajęć dydaktycznych i badań.  
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 Źródło: Wydział Kultury i Promocji Miasta, Sosnowieckie Jednostki Kultury. 
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W Zagłębiowskiej Mediatece podczas pandemii funkcjonują usługi online wypożyczalni cyfrowych.  
W bezpłatnie udostępnionym przez Bibliotekę Narodową systemie Academica zdigitalizowano  
i udostępniono w wersji elektronicznej kilkaset tysięcy pełnotekstowych publikacji naukowych – 
monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. System umożliwia 
pełnotekstowe przeszukiwanie dokumentów oraz inteligentny system ograniczania wyników 
wyszukiwania. Daje także możliwość tworzenia notatek, importu danych bibliograficznych  
i zapamiętywania kwerend. Academica umożliwia nieograniczony dostęp, na każdym stanowisku  
z łączem internetowym, do publikacji niechronionych prawem autorskim, natomiast korzystanie  
z publikacji licencjonowanych, odbywa się na dedykowanych terminalach, należących do systemu 
Academica. Takie terminale znajdują się w Informatorium, mieszczącym się na I piętrze 
Zagłębiowskiej Mediateki. Rejestracja w systemie odbywa się za pomocą karty bibliotecznej. Istnieje 
możliwość rezerwacji dokumentu na dowolny termin. Ponadto istnieje również możliwość 
nieodpłatnego korzystania z usługi "Digitalizacji na życzenie" w ramach wypożyczalni cyfrowej 
„Polona”, czyli składania bibliotekarzom propozycji digitalizacji potrzebnych materiałów, zarówno do 
codziennej pracy, nauki, jak i do celów hobbystycznych. Śląska Biblioteka Cyfrowa umożliwia 
natomiast bezcenny w czasach pandemii dostęp do platformy, na której udostępniane są cyfrowe 
kopie cennych zabytków piśmiennictwa przechowywanych na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, 
materiały dydaktyczne, prace naukowe, zbiory bibliofilskie oraz archiwalia regionalne zgrupowane  
w kolekcjach obejmujących piśmiennictwo: Górnego Śląska, Dolnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego, 
Śląska Czeskiego, Zagłębia Dąbrowskiego, regionów bielsko-bialskiego i częstochowskiego oraz 
Opolszczyzny. 
 
W trakcie stopniowego odmrażania gospodarki i życia społecznego w Polsce część działalności 
kulturalnej Biblioteki pozostała w sieci. W czerwcu 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie autorskie 
online (z Przemysławem Żarskim), w ciągle udoskonalanych mediach społecznościowych publikowane 
były liczne materiały filmowe, działały usługi e-bookowe IBUK LIBRA, a następnie Legimi. Wystawy  
w Zagłębiowskiej Mediatece można było zwiedzać przy okazji odwiedzin w wypożyczalniach lub 
wirtualnie za pośrednictwem Internetu.  
 
Jesienią 2020 roku, gdy obowiązujące obostrzenia były nieco mniej restrykcyjne, Biblioteka 
przeprowadziła projekty: FANTASTYKA2020 i 6. Sosnowiecką Jesień Teatralną – z zastosowaniem 
surowego reżimu sanitarnego, ale z udziałem publiczności. Sytuacja pandemiczna w listopadzie 
minionego roku spowodowała, iż spotkania z wybitnymi pisarzami, będącymi gośćmi  
16. Sosnowieckich Dni Literatury,  zostały z powodzeniem przeniesione do przestrzeni Internetu. 
 

L.p. Charakter wydarzenia Liczba wydarzeń 
Liczba 

uczestników 

1. Kino w bibliotece 22 2.144 

2. Wystawy 24 29.410 

3. Spotkania autorskie 16 2.624 

4. Narodowe czytanie 4 310 

5. DKK dla dorosłych 3 22 

6. DKK dla młodzieży 4 21 

7. 
Kampania czytelnicza Cała Polska czyta 
dzieciom – spotkania z dziećmi 

235 8.131 

8. Zagłębiowska Giełda Winyli 3 466 

9. Zagłębiowskie Czwartki 4 125 

10. Tydzień Edukacji Globalnej 3 150 

11. Czytania rocznicowe 4 278 
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12. Angielski dla seniorów 28 432 

13. Spotkania hobbystyczne, klubowe 32 1.365 

14. FANTASTYKA2020 10 3.488 

15. Biorę w ciemno 1 509 

16. Konkursy 26 928 

17. Sosnowieckie Dni Literatury 10 3.190 

18. Sosnowiecka Jesień Teatralna 22 2.625 

Tabela 41: Wykaz imprez kulturalnych w 2020 r. 

 
Teatr Zagłębia 
 
W 2020 roku Teatr Zagłębia przygotował 4 spektakle premierowe: 

 03.01.2020 r. „Przodownicy Miłości. Rewia Związkowo-Robotnicza” /Harold Rome / w reż.  
J. Mikołajczyk, 

 01.06.2020 r. „Republika Marzeń”/ W. Zrałek-Kossakowski / w reż. J. Jabrzyk, 

 19.06.2020 r. „Koncert Teatr Gra!”  opieka reżyserska J. Jabrzyk, 

 18.09.2020 r. „Ślub”  /W. Gombrowicz/ w reż. R. Rychcik. 
 
Oprócz ww. przedstawień w stałym repertuarze teatru znajdowały się następujące spektakle: 
 

1. „Ania z Zielonego Wzgórza” /L. M. Montgomery/ w reż. Jana Szurmieja,  
2. „Dead Girls Wanted” /J. Janiczak G. Stępniak/ w reżyserii Wiktora Rubina, 
3. „Duchologia polska” /Paweł Soszyński - tekst i dramaturgia, inspirowane stroną internetową 

i książką Olgi Drendy/ w reż.  Jakuba Skrzywanka, 
4. „Horror szał”  /P. Pilarski/ w reżyserii Jacka Jabrzyka, 
5. „Korzeniec” /Z. Białas, T. Śpiewak/ w reż. Remigiusza Brzyka, 
6. „Mesjasze (albo skoro nie zostało nam już nic do wierzenia, to czy wolno nam podważać coś, 

w co na nowo moglibyśmy uwierzyć?)” – /J. Czapliński, M. Kącki/ w reż. Anety Groszyńskiej, 
7. „Między ustami a brzegiem pucharu” /M. Wawrzyniak/ w reżyserii Remigiusza Brzyka, 
8. „Nowa Księga Dżungli” /na podstawie powieści Rudyarda Kiplinga, autor tekstu  

M. Kurkowski/ w reżyserii Iwo Vedrala, 
9. „Opowieść Wigilijna” /Sz. Adamczak wg opowiadania Karola Dickensa/ w reżyserii Justyny 

Łagowskiej, 
10. „Powitanie” /B. Kurowski/ w reżyserii  Bartosza Kurowskiego, 
11. „Pyza na polskich dróżkach”  /H. Januszewska/ w reżyserii i adaptacji Arkadiusza Klucznika, 
12. „Siódemka”  /Z. Szczerka w adaptacji Michała Kmiecika/ w reż. Remigiusza Brzyka, 
13. „Szewczyk dratewka” /M. Kownacka/ w reż. Elżbiety Laskiewicz / Scena Inicjatyw Aktorskich, 
14. „Tango” /S. Mrożek/ w reż. Bogdana Cioska, 
15. „Tartuffe” /Molier/ w reżyserii Rudolfa Zioło, 
16. „Upiory”  /H. Ibsen/ w reżyserii i adaptacji Macieja Podstawnego, 
17. „Wróg – instrukcja obsługi”  /D. Cali, S. Bloch / w reżyserii Justyny Sobczyk. 

 
W ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich: 

1. „Boeing, Boeing”  /M. Camoletti/ w reż. Wojciecha Leśniaka, 
2. „Pomoc domowa”  /M. Camoletti/ w reż. Wojciecha Leśniaka, 
3. „Prezent urodzinowy”  /R. Hawdon/ w reż.  Wojciecha Leśniaka. 
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W tym okresie odbyło się 119 spektakli, w tym na deskach Teatru Zagłębia – 96 spektakli, na 
platformie VOD – 14 spektakli, a 9 spektakli zaprezentowano na scenach: Krakowa, Zabrza, Bytomia, 
Chorzowa i Radomia. 
 
Prezentowane przedstawienia w Teatrze Zagłębia obejrzało ogółem 19.394 widzów. Struktura 
widowni przedstawiała się następująco: 

 dzieci i młodzież – 8.173 osób (przedstawienia dopołudniowe – 42 spektakle) – to 42,1% 
ogółu widowni, 

 dorośli – 11.221 osób (przedstawienia wieczorne – 77 spektakli) – to 57,9% ogółu widowni.   

Teatr Zagłębia gościł również zespoły teatralne z innych miast, które zaprezentowały swoje spektakle, 
a mianowicie: 

 „Okno na Parlament” – Teatr Nowy w Zabrzu, 

 „Zemsta” – Teatr Nowy w Zabrzu, 

 „Przycisk” – Teatr Reduta Śląska w Chorzowie. 
 
Z uwagi na pandemię nie odbyło się ok. 71 spektakli z szacunkową liczbą 24.000 widzów. 
 

Przed wybuchem pandemii COVID-19 w Teatrze Zagłębia odbyły się następujące imprezy kulturalne: 

 07.01.2020 r. – Premiera nauczycielska „Opowieść wigilijna”, 

 22.01.2020 r. – Wieczór z Aktorem – spotkanie z Piotrem Zawadzkim w klubokawiarni 
Artkwarium, 

 19.02.2020 r. – Wieczór z Aktorką – spotkanie z Beatą Deutschman w klubokawiarni 
Artkwarium. 

 
W ramach edukacji teatralnej odbyły się następujące zajęcia w szkołach oraz w teatrze: 

 13.01.2020 r. – Warsztaty w ramach Klubu Teatralnego, 

 14-15.01.2020 r. – warsztaty teatralne dla młodzieży podczas ferii zimowych, do spektaklu 
„Opowieść wigilijna”, 

 14-15.01.2020 r. – warsztaty aktorskie podczas ferii zimowych, 

 23-24.01.2020 r. – warsztaty dla nauczycieli na temat prowadzenia zajęć w nurcie 
pedagogiki teatru („Nowa Księga Dżungli”), 

 10.02.2020 r. – Warsztaty w ramach Klubu Teatralnego. 
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W ramach działalności edukacyjnej w Teatrze przeprowadzono 11 lekcji teatralnych dla 119 uczniów  
z takich miast jak: Sosnowiec, Mysłowice, Czeladź, Katowice oraz 19 warsztatów tematycznych do 
spektakli dla 430 uczniów z takich miast jak: Sosnowiec, Będzin, Katowice, Bukowno, Siemianowice 
Śląskie. 
 

W okresie trwania pandemii COVID-19 tj. od marca 2020 r., zostały przygotowane następujące 
imprezy kulturalne, spektakle plenerowe oraz inne eventy: 
 

 19.09.2020 r. – Spektakl z komentarzem,  
Spotkanie po spektaklu „Ślub” w reż. Radosława Rychcika. Rozmowa Wojtka Zrałka-
Kossakowskiego z Klementyną Suchanow – autorką biografii o Witoldzie Gombrowiczu, 

 • 08-09.08.2020 r., 15-16.08.2020 r., 23-24.08.2020 r. – Letnie Granie Przedstawień 
Teatralnych  
(edycja II „Teatr Gra!”)  
Druga edycja wakacyjnego przeglądu spektakli Teatru Zagłębia. Tym razem odbyła się 
w amfiteatrze „Muszelka” (MDK Kazimierz). Wśród prezentowanych przedstawień znalazły 
się:  „Nowa Księga Dżungli”, „Republika marzeń”, „Boeing, Boeing” oraz koncert „Teatr Gra!”. 
W ramach festiwalu przeprowadzono warsztaty pt.: „Wakacyjna Akademia Wyobraźni”, 

 16.05.2020 r., 21.05.2020 r. – Dzień Teatru Publicznego 
Na działania związanie z obchodami Dnia Teatru Publicznego  (Instytut Teatralny) składały się: 
transmisja spektaklu „Korzeniec” w reż. Remigiusza Brzyka i dyskusja po spektaklu, specjalne 
wydanie wieczorynki w wykonaniu aktorki Małgorzaty Saniak-Grabowskiej oraz relacja z prób 
do najnowszej wówczas produkcji – spektaklu „Republika Marzeń”, 

 01.06.2020 r. – „Republika Marzeń” – dla dzieci z Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II  
w Sosnowcu, 

 05.06.2020 r. – „Republika Marzeń” – dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej  
nr 2 w Sosnowcu, 

 26.06.2020 r. – „Republika Marzeń” – Stadion Ludowy w Sosnowcu, 

 26.06.2020 r. – „Republika Marzeń” – Centrum Handlowe Plejada w Sosnowcu, 

 01.08.2020 r. – „Republika Marzeń” – Górka Środulska w Sosnowcu, 

 26.08.2020 r. – „Republika Marzeń” – Sosnowieckie Hospicjum im. św. Tomasza Apostoła, 

 27.08.2020 r. – „Republika Marzeń” – Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu, 

 30.08.2020 r. – „Republika Marzeń” – Rynek w Chorzowie. 
 
W ramach edukacji teatralnej odbyły się następujące zajęcia w szkołach oraz w teatrze: 

 26-27.08.2020 r. – warsztaty „Poznajemy pszczele obyczaje” + rozgrzewka teatralna, 

 7-18.12.2020 r. – 12 warsztatów online dla klas do spektaklu „Opowieść wigilijna”.  

 
W 2020 r. w Teatrze Zagłębia Sosnowcu odbyły się następujące imprezy (działania) kulturalne online: 

• 17.04.2020 r. - 12.06.2020 r. „Pamiętnik przetrwania” / Jędrzej Piaskowski, Hubert Sulima  
„Pamiętnik przetrwania” to wspólne przedsięwzięcie Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta 
Sulimy (twórców m. in. „Jezusa” w Teatrze Nowym w Warszawie oraz „Juden (R)aus Arras” 
realizowanego przez Teatr Rozrywki Warszawa i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin). 
Zagłębiowski projekt miał formę wideo-dziennika, w którym aktorki i aktorzy Teatru 
Zagłębia opisują wspólne doświadczenie czasu kwarantanny i jej oddziaływanie na 
człowieka, 

• 06.06.2020 r. - 30.10.2020 r. – Teatralna Antologia Nowych Utopii 
Dwuetapowy konkurs na cyfrowe dzieło, którego tematem były: marzenia, raje, utopie  
i światy doskonałe. W pierwszej części konkursu jury wyłoniło 10 najlepszych realizacji 
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spośród propozycji nadesłanych w formie m.in. plików filmowych, dźwiękowych, utworów 
literackich, serii zdjęć lub linków do stron internetowych. Laureaci tej części konkursu 
zostali nagrodzeni kwotą 1.500 zł brutto. Spośród nich, do drugiej części konkursu jury 
zakwalifikowało dwie osoby, których zadaniem było stworzenie rozbudowanych wersji 
początkowych projektów. Za ich przygotowanie artystki otrzymały 10.500 zł brutto. Dzieła 
wszystkich laureatów znajdują się na stronie www.tanu.teatrzaglebia.pl, 

• 15.08.2020 r. - 06.12.2020 r. – „SPRAWA! Zagłębie 1905 – 1921 Śląsk” – słuchowisko 
muzyczno-dokumentalne. 
Słuchowisko muzyczno-dokumentalne o wspólnej historii Śląska i Zagłębia, które można 
było usłyszeć podczas podróży bezpłatną linią tramwajową na trasie Teatr Śląski  
w Katowicach – Teatr Zagłębia w Sosnowcu.  Składała się z trzech części, które można było 
usłyszeć w Radiu Katowice lub na profilu SoundCloud Teatru, 

 20.12.2020 r. – Wspólne kolędowanie na VOD / reż. Przemysław Kania  
Kolejna edycja wspólnego kolędowania. Widzowie bezpłatnie wzięli udział w wydarzeniu 
poprzez platformę VOD, 

• 18.03.2020 r. - 26.05.2020 r. – #bałagiczytanie  
Cykl transmisji na żywo, podczas których Agnieszka Bałaga - Okońska, aktorka Teatru 
Zagłębia, czytała bajki m.in.: Wojciecha Widłaka, Astrid Lindgren, Rawuel Diaz Reguery 
i Hansa Christiana Andersena, 

 12.03.2020 r. – Zwiedzanie Teatru Zagłębia online 
Transmisja na żywo. Zwiedzanie Teatru Zagłębia z Michałem Bałagą, 

• 22.03.2020 r. - 07.05.2020 r. – #wymowneczwartki  
Cykl filmików edukacyjnych mający na celu poprawę dykcji. Prowadzony przez Przemysława 
Kanię i Krzysztofa Korzeniowskiego – aktorów Teatru Zagłębia, 

 24.03.2020 r. - 19.05.2020 r. – #wieczorynkaTZ 
Aktorskie interpretacje bajek dla dzieci. Cykl filmików przygotowywanych przez aktorów  
i aktorki Teatru Zagłębia: Małgorzatę Saniak-Grabowską, Kamila Bochniaka, Grzegorza 
Kwasa, Piotra Zawadzkiego, Agnieszkę Bieńkowską, 

• 25.06.2020 r. - 22.12.2020 r. – Wystawa plenerowa „Teatr Za” 
Objazdowa wystawa plenerowa zdjęć ze spektakli Teatru Zagłębia.  Można ją było zobaczyć  
w Ogrodzie Teatralnym oraz przy amfiteatrze „Muszelka” (MDK Kazimierz), 

 18.06.2020 r. - 23.10.2020 r. – „Na tropie tajemnicy – ożywianie archiwalnych pocztówek” 
Współorganizacja z Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu projektu pn.: „Na tropie 
tajemnicy – ożywianie archiwalnych pocztówek” - zadania dofinansowanego w ramach 
Programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”, 

• 12.05.2020 r. - 25.05.2020 r. – Kwarantanna z nauczycielami 
Cykl filmików z aktorskimi interpretacjami tekstów będących w kanonie lektur szkolnych.  
W nagraniach brali udział aktorzy i aktorki Teatru Zagłębia: Beata Deutschmann, Ryszarda 
Bielicka-Celińska, Michał Bałaga, Agnieszka Bieńkowska i Ewa Kopczyńska, 
 

 01.12.2020 r. - Platforma VOD 
Platforma VOD, na której transmitowane były spektakle z siedziby Teatru oraz umieszczane 
nagrania przedstawień zarejestrowanych wcześniej. 
 

Ponadto w 2020 r. w Teatrze Zagłębia odbyły się działania na rzecz społeczności i integrujące: 

 Ogród Teatralny /akcja „Przynieś roślinkę dla Teatru”/, 
Termin: kwiecień – czerwiec 
Przygotowanie Ogrodu Teatralnego (prace porządkowe, wykonanie i ustawienie mebli 
ogrodowych). Ogłoszenie akcji „Przynieś roślinkę dla Teatru”, w której Widzowie przenosili 
rośliny, które zostały posadzone w ogrodzie. 
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 Szycie maseczek i fartuchów ochronnych, 
Termin: marzec – czerwiec 
Pracownicy teatru od pierwszych dni pandemii zareagowali na duże zapotrzebowanie na 
materiały ochronne ze strony służb medycznych. Przygotowane przez pracownię krawiecką 
maseczki trafiły do pogotowia ratunkowego, szpitali, domów pomocy społecznej, urzędów, 
służb mundurowych oraz do mieszkańców Sosnowca i okolicznych miast. Szyte przez 
sosnowiecki zakonnice fartuchy ochronne (przy współudziale teatru) trafiły do 
potrzebujących je jednostek miejskich. 

 Warsztaty partnerskie, 
Termin: wrzesień – listopad  
Warsztaty współtworzone z Fundacją Szafa Gra. Prowadzone w trzech szkołach przez 
aktorów: Michała Bałagę, Krzysztofa Korzeniowskiego i Agnieszkę Bałagę-Okońską. 

 Spacery teatralne, 
Termin: lipiec - październik  
Spacery realizowane we współpracy  z Fundacją Szafa Gra to rozszerzenie oferty teatralnej o 
zwiedzanie miasta. Seria dziesięciu tematycznych spacerów. W 2020 roku odbyło się  
7 spacerów na żywo, z udziałem uczestników oraz 3 spacery online. Spacery cieszyły się 
dużym powodzeniem, brało w nich udział od 40 do 120 osób. Prowadzili je przewodnicy-
sympatycy lokalnej historii i literatury. Spacery zostały udokumentowane fotorelacjami  
i klipem video. 

 

Teatr Zagłębia uczestniczył w następujących Festiwalach: 

 28.01.2020 r. „Ania z zielonego Wzgórza” – Festiwal Teatrów dla Dzieci, Nowohuckie 
Centrum Kultury, Kraków, 

 16.10.2020 r. „Ślub” – XIV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski, Radom. 
 
Teatr Zagłębia otrzymał w 2020 r. nominacje i nagrody: 

 Złota Maska za reżyserię spektaklu „Opowieść wigilijna” dla Justyny Łagowskiej, 

 Złota Maska za scenografię do spektaklu „Między ustami a brzegiem pucharu” dla Igi Słupskiej 
i Szymona Szewczyka, 

 Nagroda im. Leny Starke dla Wojciecha Leśniaka, 

 Nominacja do Złotej Maski – Agnieszka Bieńkowska za rolę Doryny w spektaklu „Tartuffe” 
Moliera w reżyserii Rudolfa Zioły, 

 Nominacja do Złotej Maski – Agnieszka Kwietniewska za udział w spektaklu „Dead Girls 
Wanted” Jolanty Janiczak i Grzegorza Stępniaka w reżyserii Wiktora Rubina, 

 Wyróżnienie na XIV Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim w Radomiu za muzykę 
do spektaklu „Ślub” dla Michała Lisa, 

 Wyróżnienie na XIV Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim w Radomiu za 
scenografię i kostiumy do spektaklu „Ślub” dla Łukasza Błażejewskiego, 

 1 miejsce w plebiscycie na najciekawszy spektakl dla spektaklu „Ania z Zielonego Wzgórza” na 
Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie, 

 Spektakl „Wróg – instrukcja obsługi” – laureatem XVIII edycji konkursu Świat Przyjazny 
Dziecku - główna nagroda w kategorii Kultura i Multimedia. 

 
Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki 
 
W 2020 roku Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki zrealizowało 11 wystaw, w tym 5 wystaw 
sztuki współczesnej, 4 wystawy regionalne oraz 2 wystawy plenerowe. Zrealizowanych zostało  
14 spotkań/prelekcji, 2 koncerty, 34 warsztaty i lekcje. Poza tym odbywały się lekcje rysunku  
i malarstwa dla dzieci i dorosłych. Miały miejsce także wystawy uczestników pracowni malarstwa dla 
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dorosłych, które były prezentowane w MOK-u w Mysłowicach oraz w Muzeum w Będzinie. Na 
podstawie porozumienia zawartego z Uniwersytetem Śląskim zorganizowano roczny cykl warsztatów 
dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
 

L.p. Rodzaj wydarzenia Ilość wydarzeń 
Liczba 

uczestników/odwiedzających 

1. Wystawy: 
- w tym plenerowa 

11 
   2 

6.856 
3.500 

2. Odczyty/prelekcje/spotkania 14    212 
3. Koncerty/przedstawienia   2    255 
4. Warsztaty/lekcje 34    582 

Tabela 42: Ilość wydarzeń i liczba uczestników biorących w ich udział w 2020 r. 

 

W ramach działalności wydawniczej wydano 5 katalogów do wystaw w łącznym nakładzie 1.500 
egzemplarzy, 5 folderów w nakładzie 4.500 sztuk. 
 
Najważniejsze wydarzenia: 

STYCZEŃ 
 

09.01 Spotkanie Towarzystwa Sosnowieckiego: „Jak zabezpieczyć stare fotografie i dokumenty 
papierowe”, wykład Katarzyny Kwaśniewicz.  

11.01-08.03  Wystawa pt.: „Kobiety, które zmieniały oblicze świata. Cz. 2 Kreatorki”.  
17.01 Wernisaż wystawy grupy artystycznej Znajdziesz mnie w ogrodzie pt. „U źródła świadomości” 

– wystawa interdyscyplinarna. 
26.01 Weekendowa Akademia Rodzinna. Zwierzaki pluszaki. Wykonanie maskotki. Warsztaty 

artystyczne dla dzieci i opiekunów.  
28.01 Wykład z cyklu przewodnik po sztuce współczesnej: „Opowieść przedmiotu”, prowadzenie 

Małgorzata Malinowska Klimek. 
29.01 Wykład: „Berezowska. Nagość dla wszystkich”. Prowadzenie Małgorzata Czyńska – historyk 

sztuki, dziennikarka, pisarka. 
 
Ferie w Zamku: 

14, 16, 21, 23.01 Ferie artystyczne z Zamkiem Sieleckim – Zabawa w wielkich mistrzów. 
Prowadzenie: edukatorki artystyczne Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.  

 
LUTY 

 
04.02 XI Dni Fotografii 2020. Wykład: „Naśladowcy i kontynuatorzy. Jan Bułhak i estetyka 

piktorializmu w fotografii polskiej”. Prowadzenie dra Krzysztofa Jureckiego, historyk oraz 
kurator sztuki. 

05.02 XI Dni Fotografii 2020. „Wood (burytypia) i Artigue, dwie zapomniane techniki piktorialne – 
rekonstrukcja”. Spotkanie autorskie z Pawłem Janczarukiem, artystą fotografikiem.  

13.02 Spotkanie Towarzystwa Sosnowieckiego: „Powieść z Sosnowcem w tle”.  
18.02 Wykład z cyklu przewodnik po sztuce współczesnej: „Sztuka, która rozprzestrzenia się. 

Przełamywanie granic gatunku”. Prowadzenie Małgorzata Malinowska Klimek. 
23.02 Weekendowa Akademia Rodzinna – „Gipsowy medalion - płaskorzeźba”. Warsztaty 

artystyczne dla dzieci i opiekunów.  
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MARZEC 
 

Od 13 marca obiekt zamknięty dla zwiedzających.  
Rozpoczęto działania w ramach akcji „Zdalna Kultura” 

 
 

14.03-09.04  Wystawa dla dzieci „Tradycje Wielkanocne”. 
17.03 Projekcja filmu „Oprowadzanie po wystawie Tradycje Świąt Wielkiej Nocy”. Opowiadała 

Jolana Skorus. 
23.03 Projekcja filmu „Wirtualna lekcja historii”. O rodzinie Reicherów opowiadała Anna Urgacz-

Szczęsna. 
25.03 Projekcja filmu i warsztaty online. Ada Pionka zaprezentowała jak samodzielnie przygotować 

indiański totem. 
28.03 Projekcja filmu z cyklu: „Historia Sztuki w Odcinkach” cz.1. Opowiadała Małgorzata 

Malinowska-Klimek. 
 

KWIECIEŃ 
 

02.04 Projekcja filmu z cyklu: „Dawne zakłady fotograficzne w Sosnowcu” cz.1. Opowiadała Anna 
Urgacz-Szczęsna. 

08.04 Projekcja filmu z cyklu „Historia Sztuki w Odcinkach” cz.2. Opowiadała Małgorzata 
Malinowska-Klimek. 

14.04 Projekcja filmu z cyklu: „Dawne zakłady fotograficzne w Sosnowcu” cz.1. Opowiadała Anna 
Urgacz-Szczęsna. 

20.04 Projekcja filmu z cyklu „Historia Sztuki w Odcinkach” cz.3. Opowiadała Małgorzata 
Malinowska-Klimek. 

24.04 Projekcja filmu „Pracownia pisania ikony” cz.1. Opowiadała Monika Pawlas-Polańska. 
27.04 Projekcja filmu „Pracownia pisania ikony” cz.2. Opowiadała Monika Pawlas-Polańska. 
29.04 Projekcja filmu „Pracownia pisania ikony” cz.3. Opowiadała Monika Pawlas-Polańska. 

 
MAJ  

 
Od 11 maja ponownie otwarto wystawy dla odwiedzających. 

 
11.05-16.08 Wystawa dla dzieci i dorosłych „Filozof i przyroda. Tropem wielkich myślicieli”. 

Wystawa z okazji Roku Ingardena.  
17.05-23.08 Wystawa fotografii artystycznej Laury Makabresku – „Sanguis”. 
06.05 Projekcja filmu z cyklu „Historia Sztuki w Odcinkach” cz.4. Opowiadała Małgorzata 

Malinowska-Klimek. 
 

CZERWIEC 
 

Czerwiec-Lipiec-Sierpień – Kreatywne lato z Zamkiem Sieleckim. We wtorki i czwartki od 10.00 do 
15.00 na zamkowej łące udostępnione zostały stanowiska malarskie dla zainteresowanych 
działaniami artystycznymi (dzieci, dorośli). 
 

02.06 Projekcja filmu i wykład „Burżuazyjna moralność i krzesło. Absurdy i surrealna fantazja 
artystów Północy”. Opowiadała Adrianna Zimnowoda. 

16.06 Projekcja filmu i wykład „Jak interpretować i reinterpretować dzieła sztuki?”. Opowiadała 
Małgorzata Malinowska-Klimek. 
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LIPIEC 
 

05.07 Koncert Zespołu „SĄSTĄD” na dziedzińcu Zamku Sieleckiego.  
20.07 Film z oprowadzania po wystawie archeologicznej. Opowiadała Anna Urgacz-Szczęsna. 
22.07 Projekcja filmu z wystawy Laury Makabresku „Sanguis”. 
31.07 Wystawa plenerowa „Ogród o rozwidlających się ścieżkach”. Kuratorka Małgorzata 

Malinowska-Klimek. 
 

SIERPIEŃ 
 
Wystawa „Filozof i przyroda – Tropem wielkich myślicieli”. Uruchomienie wystawy online 
(www.filozofiprzyroda.pl). Projekt ten otrzymał dofinasowanie ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. 
 

WRZESIEŃ 
 

03.09-29.11 Wystawa „Historia Hokeja w Sosnowcu”. Kuratorka Anna Urgacz-Szczęsna. 
05.09 Prezentacja drużyny hokejowej (wydarzenie organizowane na dziedzińcu Zamku we 

współpracy z MOSIR). 
11.09 Projekcja filmu z rozmowy kuratorki wystawy Małgorzaty Malinowskiej-Klimek oraz artystki – 

Kariny Czernek. 
11.09 – 25.10 Wystawa malarstwa Kariny Czernek „To jeszcze nie ja, ale widuje siebie częściej”. 
17.09 Koncert zespołu „Drabina Jakuba Trio” na dziedzińcu Zamku Sieleckiego. 
22.09 Projekcja filmu do wystawy plenerowej „Ogród o rozwidlających się ścieżkach”. Opowiadała 

Małgorzata Malinowska-Klimek. 
 

PAŹDZIERNIK 
 

15.10 Projekcja filmu do wystawy plenerowej „Ogród o rozwidlających się ścieżkach”. Opowiadała 
Ewa Kozera. 

20.10 Projekcja filmu zapowiadającego na wystawę „Historia Hokeja w Sosnowcu”. Opowiadał 
Wiesław Jobczyk (gość). 

 

LISTOPAD 
 

Od 7 listopada obiekt zamknięty dla zwiedzających. 
 

02.11 do nadal Wystawa plenerowa „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Prezentacja sylwetek 
artystów związanych z Sosnowcem. 

26.11 Podcast z wystawy „w tym RZECZ – malarstwo” cz.1. Opowiadała Aldona Mickiewicz 
(artystka – autorka prac). 

27.11 Podcast z wystawy „Cudze chwalicie, swego nie znacie” cz.1. Opowiadała Małgorzata 
Malinowska-Klimek. 

 

GRUDZIEŃ 
 

04.12 Podcast z wystawy „Cudze chwalicie, swego nie znacie” cz.2. Opowiadała Małgorzata 
Malinowska-Klimek. 

08.12 Podcast z wystawy „w tym RZECZ – malarstwo” cz.2. Opowiadała Aldona Mickiewicz 
(artystka – autorka prac). 

11.12 Podcast z wystawy „Cudze chwalicie, swego nie znacie” cz.3. Opowiadała Małgorzata 
Malinowska-Klimek. 

18.12 Podcast z wystawy „Cudze chwalicie, swego nie znacie” cz.4. Opowiadała Małgorzata 
Malinowska-Klimek. 
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Miejski Dom Kultury „Kazimierz” 
 
W 2020 roku ze względu na pandemię koronawirusa Miejski Dom Kultury „Kazimierz” zorganizował 
następujące zajęcia stałe dla dzieci i młodzieży w formie on-line: rysunku, małego rękodzieła, 
wokalne oraz kreatywnego pisania. W formie on-line odbywały się także cykliczne spotkania 
filozoficzne i czytelnicze dla osób dorosłych. W wydarzeniach on-line uczestniczyło od kilku do 
kilkudziesięciu osób. Przygotowano kilkadziesiąt filmów instruktażowych w ramach „Kultury zdalnej”. 
W okresie wakacyjnym zorganizowano dwa koncerty plenerowe na terenie Amfiteatru w Parku  
im. Jacka Kuronia: zespołu „Pieczarki” oraz koncert familijny dla dzieci pt.: „Bajkowa podróż”. 
W koncertach plenerowych uczestniczyło do 300 osób. W Amfiteatrze we współpracy z Teatrem 
Zagłębia zorganizowano „Letnie Granie Przedstawień Teatralnych” a w tym 4 plenerowe wystawy  
w Parku im. Jacka Kuronia. 
SIK – Sosnowiecki Iwent Kabaretowy – ponownie się odbył się w 2020 roku, ku radości miłośników 
humoru w najlepszym wydaniu, żeby dać się porwać doskonałej zabawie, zgotowanej przez 
fantastycznych artystów, którzy przyjechali do Sosnowca. A byli to: 

 Kabaret Paranienormalni 

 Kabaret Ani Mru-Mru 

 Formacja Chatelet 

 Ewa Błachnio & Muzikanty 
Całość wydarzenia poprowadziła Ewa Błachnio a na widowni pojawiło się około 500 osób. 
 
 
 

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu 
 
Od 12 marca do 16 maja oraz od 7 listopada do 31 grudnia 2020 roku, z powodu sytuacji 
pandemicznej w kraju i wynikających z niej obostrzeń i restrykcji, sosnowieckie muzeum było 
zamknięte dla zwiedzających, podobnie jak większość instytucji użyteczności publicznej: teatry, kina, 
archiwa i inne. 
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Spowodowało to konieczność zmiany planów związanych z działalnością merytoryczną. Muzeum 
zaniechało organizacji zaplanowanych wydarzeń  m.in. wystawy „Złe miasta. Leopold Tyrmand” (brak 
możliwości wypożyczenia eksponatów i przeprowadzenia kwerend), której otwarcie miało odbyć się 
w maju, badań archeologicznych na terenie Sosnowca – naukowych i komercyjnych, organizacji 
cyklicznego konkursu dla uczniów sosnowieckich szkół „Sosnowiec – Moje Miasto” – o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Sosnowca. 
Międzynarodowa Noc Muzeów 16 maja –odbyła się także w bardzo ograniczonej formie. Ponadto  
przesunięte zostały terminy otwarcia wystaw: „Przepływ/Flow. Zbigniew Blukacz – malarstwo”  
z 12 marca na 16 maja oraz „Wzornictwo huty szkła Zawiercie po 1945 roku” z 3 grudnia na początek 
2021 roku. 
W czasie zamknięcia instytucji dla zwiedzających trwały prace związane z publikacjami wydanymi  
w 2020 roku: „Wzornictwo huty szkła Zawiercie po 1945 roku” i II tomem cyklu „Kolekcja szkła 
użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Szkło dolnośląskie i kryształowe”. 
W tym czasie w Pałacu Schoena zostały przeprowadzone prace inwestycyjne i remontowe. 
Najważniejszą była instalacja windy dla osób z niepełnosprawnościami w muzealnej baszcie oraz 
modernizacja pomieszczeń dla pracowników merytorycznych. 
 

 
 

Wystawy czasowe w siedzibie Muzeum 

 

Elektropolis. XXII Sosnowieckie Spotkania Artystyczne 

Prezentacja prac uczestników XXII SSA, które odbyły się w maju 2019 roku w Jedlinie – Zdroju na 

Dolnym Śląsku. 

 

Przepływ/Flow. Zbigniew Blukacz - malarstwo 

Ekspozycja prezentowała 54 obrazy artysty powstałe w ostatnich latach. Towarzyszył jej katalog 

opracowany graficznie przez Zofię Oslislo-Piekarską. 
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1985-2020. Kolekcja Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu 

Przygotowana z okazji jubileuszu 35-lecia Muzeum wystawa była próbą odpowiedzi na pytanie: 
Muzeum – czym jest dla lokalnej społeczności i jakie pełni funkcje? Jak oddziałuje na zastany 
krajobraz kulturowy? Pokazywała wybraną, reprezentatywną część muzealnej kolekcji, zabytki  
z zakresu archeologii, historii i kultury miasta a także sztukę i związanych z regionem artystów. 
Kluczem wyboru eksponatów było miasto i jego mieszkańcy.  

 

Wystawy czasowe poza gmachem Muzeum 

Sosnowieckie ofiary zbrodni katyńskiej 

Planszowa wystawa plenerowa zrealizowana przez Instytut Zagłębia Dąbrowskiego w Pałacu Schoena 
Muzeum w Sosnowcu. 

Zagłębie tajemnic  
Cykl filmów o tematyce historycznej, prezentowany w sieci, również na kanale YouTube, z udziałem 
prof. dr hab. Dariusza Nawrota w roli scenarzysty i narratora.  

 

Na tropie tajemnicy – ożywianie archiwalnych pocztówek. 
Opowieść o historii. Animacja archiwaliów! Trzy sosnowieckie instytucje: Pałac Schoena Muzeum  
w Sosnowcu, Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki i Teatr Zagłębia wspólnie zrealizowały 
projekt w sieci. Powstały cztery filmy, mikro narracje opowiadające o wielokulturowym tyglu, jakim 
na przełomie wieków był Sosnowiec. Ich tłem stały się miejsca starsze niż samo miasto. Są dostępne 
bezpłatnie w sieci na kanale YouTube. 20.09.2020 r. – pierwsze publiczne udostępnienie filmów. 
Program: Kultura w sieci (MKiDN) 
 

Projekty Zrealizowane z funduszy zewnętrznych 
 
Tytuł: Z wizytą u Schoenów – festyn rodzinny w Parku Schoena. 
Zadanie polegało na organizacji festynu z okazji 35-lecia Muzeum, nawiązującego tematycznie do 
działalności rodziny Schoenów – pierwotnych właścicieli pałacu. W programie znalazły się m.in.: 
rekonstrukcja inspirowana wspomnieniami Fanny Lamprecht Przyjazd Fanny do Sosnowic, pokaz 
jazdy konnej w siodle damskim Amazonki na Środulce, warsztaty tkackie, występ iluzjonisty 
Czarodziej znad Przemszy, koncert operetkowy Saksońska krew, prezentacja strojów damskich  
z przełomu XIX/XX wieku, bezpłatna dystrybucja książeczek dla najmłodszych U Schoenów  
w Sosnowcu. 
Program: Kultura – Interwencje 2020 
 
Miejski Klub „MACZKI” 
 
Ze względu na panującą pandemię organizacja i przeprowadzenie działań kulturalnych było 
utrudnione. Jednakże w 2020 roku Miejski Klub „MACZKI” zorganizował następujące wydarzenia: 
 

13-15.01.2020 r. Turniej e-sportowy CS:Go “Headshot”, 
24.01.2020 r. Pokaz edukacyjny – Kino Sferyczne, 
21.02.2020 r. Karnawałowy bal przebierańców, 
08.03.2020 r. Wernisaż wystawy malarstwa Adama Śmietany p.n. „Studia Polne” z oprawą 

muzyczną w wykonaniu Roksany Rogali. 
Od połowy marca 2020 roku w związku z pandemią COVID – 19 odwołano, zawieszono lub zmieniono 
terminy m.in.: Turnieju tenisa stołowego dla dzieci, Międzyszkolnego konkursu recytatorskiego dla 
szkół podstawowych, IV Mistrzostw Polski w Scrabble Belgijka, Festynu Rodzinnego 
współorganizowanego z ZSO nr 11 w Sosnowcu oraz Sosnowieckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. 
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Zawieszone zostały również wszystkie działania warsztatowe: teatralne, wokalne, plastyczne, 
taneczne i wikliniarskie. Nie odbył się także żaden z zaplanowanych koncertów. 
 
W związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącą możliwości otwarcia 
instytucji kultury, po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, wdrożono 
działania mające służyć zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom zajęć oraz pracownikom Klubu. 
Dotychczasowa działalność ograniczona została jedynie do aktywności, których organizacja mogła być 
pogodzona z zastosowaniem reżimu sanitarnego. Umożliwiono korzystanie z pracowni komputerowej 
z tym, że równocześnie mogły w niej przebywać tylko dwie osoby, które były zobowiązane do 
używania własnej klawiatury i myszki. Możliwe było również korzystanie z infrastruktury sali głównej 
przy zachowaniu odpowiedniej odległości między osobami oraz ograniczonej ilości osób jednocześnie 
korzystających ze sprzętu. Wznowione zostały warsztaty wokalne jednak tylko w formie zajęć 
indywidualnych. 
 
Część działalności przeniesiono do przestrzeni internetowej. Pracownicy Klubu „Maczki” stworzyli 
tam serię tutoriali pokazujących podstawy tworzenia rysunku oraz zasady gier stolikowych. Powstała 
też seria warsztatów rękodzielniczych, zaś na Facebooku prezentowano zagadki dla dzieci oraz 
zadania szachowe i scrabble’owe. Realizowana była seria „Bajek z szafy” czyli mini przedstawień dla 
dzieci oraz odbyły się dwa koncerty, koncert kolęd oraz koncert sylwestrowo-noworoczny, które 
nagrane w Klubie, były dostępne na kanale YouTube. 
 
Od drugiej połowy ubiegłego roku w Miejskim Klubie Maczki były prowadzone prace remontowe 
obejmujące korytarz i toalety, przeprowadzane w ramach Budżetu Obywatelskiego.  
W tym okresie działalność ograniczała się do funkcjonowania w przestrzeni internetowej na 
prowadzeniu kanału w serwisie YouTube oraz profilu na Facebooku, czyli na zajęciach online. W tej 
formie odbywały się zajęcia plastyczne, manualne i rękodzielnicze oraz wydarzenia okolicznościowe 
takie jak „Mikołajki” czy „Andrzejki”. Na grupie na Facebooku pojawiały się różnego rodzaju 
łamigłówki i krzyżówki. 
 
Miejski Klubu im. Jana Kiepury 
 
Na polu wieloletnich doświadczeń Klub rozpoznaje, stymuluje, inicjuje, organizuje i wspiera 
różnorodne działania kulturalno-społeczne przyczyniając się do zaspokojenia potrzeb związanych  
z kulturą i edukacją w myśl hasła: Z pasją dla kultury w Sosnowcu! 
 
W 2020 roku po ogłoszeniu ogólnopolskiego lockdownu, Miejski Klub im. Jana Kiepury musiał 
zawiesić, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, działalność sekcji w trybie 
stacjonarnym. Wraz z początkiem ogłoszonej kwarantanny rozpoczął się, organizowany przez Urząd 
Miejski w Sosnowcu, program pn. Zdalna Kultura. W ramach, którego odbyły się: 

 zajęcia plastyczne,  

 zajęcia taneczne,  

 zajęcia baletowe,  

 ćwiczenia dla dorosłych, 

 Aikido, 

 krzyżówki oraz łamigłówki dla dzieci i dorosłych,  

 wystawa fotografii Beaty Sołtysik Nowy York,  

 wystawa malarstwa Jolanty Placzyńskiej Wirtualny spacer ze sztuką,  

 wystawa fotografii SMF Sosnowiec kiedyś i dziś. Wirtualna podróż w czasie. 
 
W odpowiedzi na luzowanie obostrzeń w miesiącu maju, po opracowaniu procedur i otrzymaniu 
pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu, Miejski Klub im. Jana 
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Kiepury zorganizował Kino samochodowe, w ramach którego odbyło się osiem weekendowych 
seansów; 

 La la Land, 

 Pulp Fiction, 

 Chicago, 

 Dzisiejsze czasy, 

 Milczenie owiec, 

 Parasite, 

 Krzyk,  

 Sin City Miasto Grzechu. 
 
W 2020 roku Miejski Klub im. Jana Kiepury był również organizatorem następujących wydarzeń  
o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim: 

 Turniej Taneczny Grand Prix Seniorów PTT, 

 Turniej Taneczny Kiepura Dance Cup 2020,  

 Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej i Nieznanej, 

 Europejski, Integracyjny Festiwal Piosenki Dziecięcej Intermuza. 
 
Wybrane, ważniejsze wydarzenia z działalności Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w 2020 roku: 

 Koncert kolęd i pastorałek Święta Noc w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, 

 Koncert noworoczno – karnawałowy w wykonaniu Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją 
Zbigniewa Gracy, 

 Spektakl teatralny Przybora na 102, 

 Koncert noworoczny Valses de Vienne - Walce Wiedeńskie, 

 Spektakl teatralny Tresowany Mężczyzna, 

 Koncert Teresy Werner, 

 Koncert zespołu Wilki – Niebieska Trasa, 

 Koncert zespołu Skankan i The Analogs, 

 Koncert zespołu Nocna Zmiana Bluesa, 

 Spektakl teatralny Czarno to widzę, czyli wymieszani posortowani, 

 Koncert Baranovski, 

 Występ kabaretu Jurki, 

 Familijny spektakl muzyczny Wielkie Nieba, 

 Russian National Ballet of Siberia Krasnojarsk, 

 Opera Carmen Georges'a Bizeta, 

 Koncert Kasi Kowalskiej, 

 Koncert Retoryka Czterech Kultur Przejaśnienia, 

 Spektakl teatralny Judy, 

 Spektakl muzyczno - taneczny Marzyciel, 

 Spektakl teatralny Historie łóżkowe, 

 Koncert Darii Zawiałow Helsinki Tour 3.0, 

 Koncert zespołów: Grupa na Swoim, Sąsiedzi i U Studni, 

 Koncert Ani Wyszkoni – Czułość proszę, 

 Totus Tuus dla dzieci - koncert zespołu Arka Noego z okazji XX Dnia Papieskiego, 

 Spektakl teatralny Kobieta idealna, 

 III Zagłębiowski Wieczór Bardów – Stateczek, 

 Recital „Grzegorz Bukała and Wały Jagiellońskie +”. 
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XVII.   WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI   

  POZARZĄDOWYMI18 

24 października 2019 roku Rada Miejska w Sosnowcu Uchwałą Nr 294/XVIII/2019 przyjęła „Program 
współpracy miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020”, który przewidywał różnorakie formy obustronnego 
współdziałania pomiędzy lokalnym III sektorem a Miastem Sosnowiec. 

 
Program był realizowany poprzez 10 celów kierunkowych: 

 
Cel 1: Wzmacnianie profesjonalnej infrastruktury dla III sektora 
Cel 2: Wspieranie samoorganizacji społecznej 
Cel 3: Doskonalenie systemu wymiany informacji między i wewnątrz sektorowej 
Cel 4: Upowszechnianie wiedzy na temat organizacji pozarządowych wśród mieszkańców 

Sosnowca, ich promocja oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku 
Cel 5: Przekazywanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych do realizacji 
Cel 6: Integracja środowiska sosnowieckich organizacji pozarządowych 
Cel 7: Wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych: poradnictwo, doradztwo  

i szkolenia 
Cel 8: Partycypacyjne tworzenie systemowych i programowych rozwiązań w sferze zadań 

publicznych 
Cel 9: Upowszechnianie i promocja wolontariatu 
Cel 10: Stałe poszerzanie obszarów współdziałania Gminy z organizacjami w różnorodnych 

formach 
Wybrane najważniejsze działania podejmowane przez Sosnowieckie Centrum Organizacji 
Pozarządowych w 2020 roku realizowane w ramach powyższych celów to między innymi: 
 

 

                                                           
18 Źródło: Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta 

Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego za 2020 rok”. 
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Kampania „Zostaw 1% w Sosnowcu” 
 
Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych, jak co roku, w okresie rozliczeniowym prowadziło 
kampanię informacyjno-promocyjną pod hasłem „Zostaw 1% w Sosnowcu”. Kampania ta miała na 
celu zachęcenie mieszkańców Sosnowca do przekazywania 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych na lokalne organizacje pożytku publicznego. 
 

W ramach kampanii prowadzono następujące działania: 

 Przygotowano i emitowano spot radiowy zachęcający mieszkańców Sosnowca do 
przekazywania 1% na sosnowieckie organizacje pozarządowe. Spot emitowany był w okresie 
od 25 lutego do 5 marca 2020 r. w Radiu Eska. 

 Informacja na temat korzyści wynikających z przekazywania 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych umieszczona została w kalendarzu książkowym wydanym przez SCOP. 

 Lista organizacji pozarządowych uprawnionych do pobierania 1% wraz z opisem ich 
działalności była dostępna na ulotkach oraz na stronie www.wsparcie.sosnowiec.pl. 

 Wykaz sosnowieckich OPP został umieszczony na stronie Kuriera Miejskiego. 
 

 
 

SOSnowiec dla Mieszkańca i Przedsiębiorcy 
 

W kwietniu 2020 roku – w związku z wprowadzeniem obostrzeń i restrykcji związanych z ogłoszeniem 
stanu epidemii - wprowadzono w Sosnowcu pakiet rozwiązań pn. „SOSnowiec dla Mieszkańca  
i Przedsiębiorcy”. Pakiet ten przewidywał między innymi odroczenie płatności  w podatkach 
lokalnych, możliwość rozkładania na raty, odroczenia płatności czynszów w miejskich lokalach 
użytkowych, a w uzasadnionych przypadkach umorzenia opłat. 

 

Mając na uwadze działalność sosnowieckich organizacji pozarządowych w roku 2020 oraz umowy 
zawarte w szczególności na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pakietem  
SOSnowiec dla Mieszkańca i Przedsiębiorcy wprowadzono także zmiany i ułatwienia dla organizacji 
pozarządowych, w tym klubów sportowych.  
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Poradnictwo, doradztwo i szkolenia 
 

Pracownicy Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych udzielali porad z zakresu 
funkcjonowania organizacji, pozyskiwania przez nie środków na działalność, często pomagali przy 
formalnościach związanych z załatwianiem spraw w urzędach. W 2020 roku często korzystano  
z poradnictwa SCOP - głównie za pomocą środków porozumiewania się na odległość – w zakresie 
rejestracji, prowadzenia oraz likwidacji organizacji pozarządowych. SCOP organizowało także 
poradnictwo specjalistyczne. W 2020 roku odbyło się w sumie 11 spotkań o charakterze doradczym 
prowadzonych przez specjalistę z zakresu księgowości. Dodatkowo, mając na uwadze przepisy 
wprowadzane kolejnymi tarczami antykryzysowymi dotyczące prowadzenia działalności przez 
organizacje, zorganizowano dwukrotnie specjalistyczne szkolenia z zakresu korzystania i interpretacji 
przepisów tarcz antykryzysowych wprowadzanych przez rząd w związku z pandemią koronawirusa. 
 
 
Oprócz wymienionych działań SCOP działał również na innych polach związanych z Organizacjami 
Pozarządowymi z terenu miasta Sosnowca. 
 
W 2020 roku – ze względu na obostrzenia wynikające z wprowadzonego stanu epidemii – odbyły się 
dwa posiedzenia Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2017 – 2020, na 
których poruszano następującą tematykę: 

 Kampania „Zostaw swój 1% w Sosnowcu”. 

 „Gala Dobrych Inicjatyw” organizowana przez Sosnowieckie Centrum Organizacji 
Pozarządowych. 

 Sprawozdanie z Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019. 

 Program współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 
 

13 lutego 2020 roku w Sali Widowiskowo – Koncertowej MUZA odbyła się Gala Dobrych Inicjatyw 
2019. Wydarzenie, podczas którego w uroczystej formie uhonorowano osoby oraz podmioty, które 
niosły pomoc innym oraz przyczyniły się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej. Galę Dobrych 
Inicjatyw uświetnił występ teatralny wychowanków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Sosnowiec. 

 
Rok 2020 Rada Dzielnicy „Południe” rozpoczęła współpracę przy organizacji wielkiego finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wsparcie polegało na pozyskiwaniu sponsorów, którzy przekazywali 
konkretne przedmioty na licytację. Dodatkowo członkowie Rady byli obecni w sztabie i wspierali 
wolontariuszy. 
Rada Dzielnicy „Południe” współpracowała również z Ośrodkiem Aktywności Lokalnej Niwka. Oprócz 
bieżącego wsparcia członkowie Rady wzięli udział w takich wydarzeniach jak chociażby „Serduszko do 
nieba”, czyli walentynkowe spotkanie integracyjne dla uczestników grup samopomocowych oraz 
mieszkańców dzielnicy Niwka, czy też w spotkaniu pn. „Z lotu ptaka” z operatorem drona  
i fotografem Robertem Neumanem. Uczestniczyli również w 157. Rocznicy Powstania Styczniowego 
w dzielnicy Maczki.  
 
W roku 2020 – podobnie jak w latach ubiegłych – członkowie Rady współpracowali z ośrodkiem AKS 
Niwka. Podjęto także rozmowy ze stowarzyszeniem AKS 1917 Niwka. W ramach rozmów starano się 
pozyskać sponsorów, którzy będą wspierać Klub z tradycjami. Oprócz powyższego, członkowie Rady 
wzięli także udział w spotkaniu założycielskim nowego klubu sportowego.  
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Jako jednostka pomocnicza członkowie Rady zaangażowali się również w VII edycję Budżetu 
Obywatelskiego. Promowano projekty oraz pomagano w zbieraniu podpisów – szczególną uwagę 
przykładano do projektu powstania placu zabaw na terenie AKS Niwka. 
Członkowie Rady zaangażowali się także w sprawę budowy zjazdów oraz zainstalowania ekranów 
akustycznych przy drodze S1. 
Rada Dzielnicy „Południe” pozostawała w stałej współpracy z Fundacją „Sfinks”. 
Radni Rady Dzielnicy „Południe” prowadzili wiele rozmów i spotkań ze stowarzyszeniami, fundacjami, 
przedsiębiorstwami, dużymi i drobnymi sklepami oraz przede wszystkim z mieszkańcami w sprawie 
dalszej działalności Rady Dzielnicy, szczególnie w okresie pandemii. Niestety, ze względu na liczne 
restrykcje i obostrzenia konieczne było ograniczenie działalności Rady – odstąpiono od organizacji 
Pikniku Rady oraz Mikołajków na sportowo. 
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XVIII.  SPORT19 

Miejskie stypendia sportowe 
 
W 2020 roku Rada Miejska w Sosnowcu ustanowiła, Uchwałą Nr 550/XXX/2020 z dnia 27 sierpnia 
2020 roku, Stypendium Sportowe Miasta Sosnowca wraz ze znowelizowanym Regulaminem 
przyznawania i pozbawiania stypendiów. 
 
W myśl postanowień Regulaminu beneficjentem stypendium może być osoba fizyczna, dla której 
miasto Sosnowiec jest miejscem zamieszkania. Kandydat do stypendium powinien legitymować się 
określonym wynikiem sportowym wywalczonym w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,  
w igrzyskach głuchych, w młodzieżowych igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, 
mistrzostwach Europy, pucharze świata, pucharze Europy, mistrzostwach Polski lub mistrzostwach 
Województwa Śląskiego. Stypendium przyznaje się za osiągnięcie wyniku sportowego w dyscyplinie,  
w ramach której w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa został utworzony  
i działa (w momencie osiągnięcia wyniku sportowego) zgodnie z ustawą o sporcie polski związek 
sportowy. Istotną zmianą wprowadzoną przywołanym Regulaminem jest możliwość uhonorowania 
stypendiami sosnowiczanin, którzy uczestniczą w najbardziej prestiżowych, krajowych  
i międzynarodowych, rozgrywkach w sporcie elektronicznym. Stypendium przyznawane jest w danym 
roku budżetowym za osiągnięcia sportowe wywalczone w roku poprzednim (z zastrzeżeniem, że  
w 2021 roku sosnowieccy sportowcy mogli ubiegać się o stypendium za wyniki sportowe osiągnięte 
nie tylko w 2020 roku, ale także w roku 2019 pod warunkiem potwierdzenia, że dany wynik sportowy 
został uznany przez organizatora współzawodnictwa sportowego za aktualny i obowiązujący w 2020 
roku z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia analogicznych zawodów z powodu pandemii 
koronawirusa, wynik taki uważa się za osiągnięty w 2020 roku). 
 
Nabór wniosków prowadzony jest od 2 do 10 stycznia roku, na który przyznawane jest stypendium. 
Wniosek o przyznanie stypendium składa pełnoletni zawodnik lub przedstawiciel ustawowy/opiekun 
prawny małoletniego zawodnika na formularzu, którego wzór ogłoszony jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. 
Do wniosku stypendialnego kandydat załącza informację o osiągniętym wyniku sportowym 
potwierdzoną przez polski związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportowej, organizację 
pozarządową działającą w obszarze sportu elektronicznego przez organizatora współzawodnictwa lub 
przez podmiot zrzeszający zawodnika. Przyznanie stypendium oraz odmowa przyznania stypendium 
następuje w drodze decyzji administracyjnej. 
 
Za wyniki osiągnięte w 2020 roku przyznano stypendia 124 osobom, odmówiono przyznania 
stypendiów 29 osobom, pozbawiono stypendium 1 osobę (według stanu na dzień 4 marca 2021 
roku). Stypendia będą wypłacane miesięcznie w okresie od 1 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 
roku. Łączna roczna kwota przyznanych stypendiów wynosi: 476.500,00 zł. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19

 Źródło: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. 
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Ranga zawodów 
Dyscyplina 

sportu 
Wynik 

sportowy 

Liczba 
stypendystów 

ogółem 

Liczba 
stypendystów 

według 
podmiotów 

zrzeszających 

Podmiot zrzeszający 
stypendystę 

Igrzyska Głuchych pływanie II 1 1 
Stowarzyszenie 

Sportowe Niesłyszących 
MIG 

Mistrzostwa 
Świata 

ju-jitsu 
II 

3 
1 KS Budowlani Sosnowiec 

III 2 KS Budowlani Sosnowiec 

Mistrzostwa 
Europy 

ju-jitsu I 

6 

3 KS Budowlani Sosnowiec 

1 Wataha Fight Club 

koszykówka udział 1 
Polski Związek 

Koszykówki 

piłka siatkowa udział 1 
Polski Związek Sportu 

Niesłyszących 

Mistrzostwa Polski 

badminton 

II 

71 

1 
Beskidzki Klub 

Badmintona SET 

III 1 
Miejski Klub Sportowy 

Imielin 

bilard II 1 Polski Związek Bilardowy 

boks 
III 1 KS Górnik Sosnowiec 

V 1 KS Górnik Sosnowiec 

bowling III 1 Bowling Team Sosnowiec 

jeździectwo VI 1 Katowicki Klub Jeździecki 

judo 

I 1 KS Budowlani Sosnowiec 

III 1 AZS – AWF Katowice 

V 1 KS Budowlani Sosnowiec 

karate 

I 1 Sosnowiecki Klub Karate 

III 
1 Sosnowiecki Klub Karate 

1 UKS Satori 

kickboxing II 1 
Centrum Sportu  

i Rekreacji Agatsu 
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lekkoatletyka 

I 1 
MKS – MOS Płomień 

Sosnowiec 

II 1 AZS – AWF Katowice 

III 

1 AZS – AWF Katowice 

1 
MKS – MOS Płomień 

Sosnowiec 

IV 
2 

MKS – MOS Płomień 
Sosnowiec 

1 SKN Gepard Sosnowiec 

VII 1 
MKS – MOS Płomień 

Sosnowiec 

łyżwiarstwo 
figurowe 

V 1 UKŁ Spin Katowice 

pływanie 
II 1 

Uczniowski Klub Pływacki 
Unia 

VII 1 UKS Huragan Sosnowiec 

skateboarding 

I 1 
Stowarzyszenie 

Sportowe Team Apostrov 

VI 2 
Stowarzyszenie 

Sportowe Team Apostrov 

snowboard I 1 
Akademia Sportu 

Freestyle Park 

sport 
elektroniczny 

udział 
1 Iluminar Sp. z o. o. 

1 Wisła Kraków S.A. 

strzelectwo 
sportowe 

II 1 
Śląskie Towarzystwo 

Strzeleckie 

III 1 
Klub Sportowy Gwardia 

1924 

szermierka 

I 

6 
Zagłębiowski Klub 

Szermierczy 

1 
Towarzystwo Miłośników 

Szermierki Zagłębie 
Sosnowiec 

II 6 
Zagłębiowski Klub 

Szermierczy 
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1 
Towarzystwo Miłośników 

Szermierki Zagłębie 
Sosnowiec 

III 

4 
Zagłębiowski Klub 

Szermierczy 

4 
Towarzystwo Miłośników 

Szermierki Zagłębie 
Sosnowiec 

IV 4 
Miejski Klub Szermierczy 

Fortis Sosnowiec 

VI 3 
Towarzystwo Miłośników 

Szermierki Zagłębie 
Sosnowiec 

VII 4 
Towarzystwo Miłośników 

Szermierki Zagłębie 
Sosnowiec 

VIII 

3 
Zagłębiowski Klub 

Szermierczy 

1 
Towarzystwo Miłośników 

Szermierki Zagłębie 
Sosnowiec 

tenis stołowy III 1 
ZKS Palmiarnia Zielona 

Góra 

Mistrzostwa 
Województwa 

Śląskiego 

boks 

I 

43 

2 KS Górnik Sosnowiec 

II 3 KS Górnik Sosnowiec 

III 1 KS Górnik Sosnowiec 

gimnastyka 
artystyczna 

I 1 
Akademia Gimnastyki 

Artystycznej Sosnowiec 

II 1 
Akademia Gimnastyki 

Artystycznej Sosnowiec 

judo 

I 3 KS Budowlani Sosnowiec 

II 1 KS Budowlani Sosnowiec 

III 3 KS Budowlani Sosnowiec 

lekkoatletyka I 
4 

UKS 10 Zagórze – 
Miotacz Sosnowiec 

1 MKS – MOS Płomień 
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Sosnowiec 

II 

2 
UKS 10 Zagórze – 

Miotacz Sosnowiec 

2 
MKS – MOS Płomień 

Sosnowiec 

III 

2 
UKS 10 Zagórze – 

Miotacz Sosnowiec 

2 
MKS – MOS Płomień 

Sosnowiec 

pływanie 

I 

2 UKS Huragan Sosnowiec 

1 KS Górnik Sosnowiec 

1 UKP Ruda Śląska 

II 1 KS Górnik Sosnowiec 

III 
6 UKS Huragan Sosnowiec 

1 KS Górnik Sosnowiec 

szermierka III 

1 
Towarzystwo Miłośników 

Szermierki Zagłębie 
Sosnowiec 

1 
Zagłębiowski Klub 

Szermierczy 

tenis stołowy III 1 UKS Huragan Sosnowiec 

Tabela 43: Zestawienie wyników sportowych osiągniętych w 2020 roku uhonorowanych Stypendium 
Sportowym Miasta Sosnowca 

 
Kolejowy Klub Sportowy – Czarni Sosnowiec 
 
Czarni Sosnowiec to drużyna piłki nożnej z tradycjami, zdobywająca w ostatnich latach najwyższe 
laury i ogromną popularność wśród zagłębiowskich kibiców. Klub którego korzenie sięgają 1924 roku 
– Koło Sportowe Związku Zawodowego Kolejarzy Ruch - oraz 
1976, kiedy dochodzi do fuzji z Czarnymi Sosnowiec od lat 
cieszy się wsparciem lokalnej społeczności, która od lat 
gromadzi się na stadionie położonym przy ul. Mireckiego im. 
Jana Ciszewskiego. 
 
Szczególne zainteresowanie oraz popularność zyskała sekcja 
kobieca która swoimi sukcesami promuje miasto w całej Polsce. 
Sekcja stworzona w 1974 roku ma na koncie wiele sukcesów: 
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Mistrzostwo Polski Kobiet  (12x): 
1979/1980, 1980/1981, 1983/1984, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1988/1989, 1990/1991, 
1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 
 
Puchar Polski Kobiet (11x): 
1984/1985, 1986/1987, 1988/1989, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 
1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 
  
Mistrzostwo Polski Kobiet w Halowej Piłce Nożnej Pięcioosobowej (12x): 
1980/1981, 1984/1985, 1985/1986, 1987/1988, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 
2000/2001, 2001/2002, 2003/2004, 2004/2005 
 
Obecnie I drużyna kobieca występuje w Ekstralidze kobiet, najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. 
W sezonie 2017/2018 zespół prowadzony przez Grzegorza Majewskiego wrócił na podium 
zdobywając wicemistrzostwo Polski i dochodząc do Finału Pucharu Polski. W sezonie 2018/2019 
sosnowiecki zespół ponownie zawitał w Finale Pucharu Polski oraz zdobył brązowy medal Mistrzostw 
Polski. Na koniec sezonu 2019/2020 drużyna ponownie znalazła się na wysokim, 3 miejscu ustępując 
jedynie Górnikowi Łęczna oraz Medykowi Konin. Rezerwy drużyny żeńskiej z powodzeniem biorą 
udział w rozgrywkach 3 ligi, a w klubie bardzo prężnie funkcjonują również grupy młodzieżowe,  
w których trenuje kilkaset młodych adeptów piłkarskich – zarówno dziewcząt jak i chłopców.20 
 
Sukcesem indywidualnym okazał się również transfer jednej z obecnych zawodniczek, Weroniki 
Zawistowskiej - skrzydłowej Czarnych, która podpisała trzyletni kontrakt z Bayernem Monachium.21 
 
Nagrody i wyróżnienia 
 
Nagrody i wyróżnienia przyznaje się zawodnikom i trenerom, którzy są mieszkańcami miasta 
Sosnowca w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, pod warunkiem, że wynik sportowy został 
osiągnięty dla kluby sportowego mającego siedzibę na terenie gminy Sosnowiec lub poza terenem 
gminy Sosnowiec, jeżeli dana dyscyplina sportu nie jest prowadzona przez klub z terenu Sosnowca 
lub jest prowadzona na terenie Sosnowca, ale na niższym poziomie od poziomu reprezentowanego 
przez zawodnika. 
 
Nagrodę w formie pieniężnej może otrzymać zawodnik, który osiągnął w kategorii seniora, 
młodzieżowca lub juniora wysoki wynik w sporcie zespołowym lub indywidualnym, zajmując 
miejsce od I do III w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, młodzieżowych 
igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy, lub trener, jeżeli 
prowadzony przez niego zawodnik lub zespół zawodników osiągnął w kategorii seniora, 
młodzieżowca lub juniora wysoki wynik w sporcie zespołowym lub indywidualnym, zajmując miejsce 
od I do III w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, młodzieżowych 
igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy. 
 
Wyróżnienie ma formę rzeczową tj: statuetki oraz listu gratulacyjnego. Może je otrzymać zawodnik 
oraz trener pod warunkiem osiągnięcia jednego z wyników sportowych: reprezentowanie Polski  
w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, młodzieżowych igrzyskach 
olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy, zajęcie miejsca od I do X w klasyfikacji 
generalnej zawodów o Puchar Świata lub Puchar Europy oraz w mistrzostwach Polski, uczestnictwo  
w reprezentowaniu Polski, awans do wyższej klasy rozgrywek ligowych lub utrzymanie się  
w najwyższej klasie rozgrywek ligowych. 

                                                           
20

 http://www.czarnisosnowiec.eu/o-nas.html 
21

 http://www.czarnisosnowiec.eu/aktualnosci/oficjalnie-weronika-zawistowska-w-bayernie-monachium.html 
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W 2020 roku, z uwagi na pandemię i odwołanie wielu wydarzeń sportowych, nie złożono wniosków 
o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów. 
 

 
 
Imprezy sportowe na terenie miasta 
 
W 2020 roku Dział Rozwoju i Promocji Sportu, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu 
zrealizował następujące imprezy sportowo-rekreacyjne ujęte w kalendarzu imprez: 
 

1. Sosnowiecka Amatorska Liga Siatkówki - sezon 2019/2020 
2. III Sosnowiecka Gala Sportu 
3. Akcja „Zima w Mieście” 
4. Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – Półkolonie 
5. Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
6. „7. Harpagańska Dycha” 
7. „4. Memoriał J. Nabrdalika w ramach Triady Biegowej TTC” 
8. Spływy Kajakowe 2020 rzekami Białą Przemsza, Sztoła 
9. Turniej Tenisowy Trójkąta Trzech Cesarzy 
10. Sosnowiecka Amatorska Liga Siatkówki - sezon 2020/2021 
11. II Puchar Polski Juniorów w Szabli Kobiet i Mężczyzn 
12. Półmaraton Zimowy wraz z biegami towarzyszącymi 
13. 6. Bieg „Policz się z cukrzycą” 
14. XXV Memoriał im. Włodzimierza Mazura 
15. Międzynarodowe Zawody Gimnastyki Artystycznej „Sosnowiec Winter Cup 2020” 
16. Półmaraton „16 dni do wiosny” wraz z biegami towarzyszącymi 
17. Bezpieczny Skatepark  
18. Tour de Pologne 2020 
19. V Flis na Przemszy 
20. Zagłębiowska Masa Krytyczna 
21. Kielecka Basket Challenge 
22. Motoserce 
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Wsparcie dla działalności sportowej 
 
Niezwykle istotnym narzędziem wspierającym działalność sportową są otwarte konkursy ofert na 
realizację zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej. Taką możliwość gwarantuje Program współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego. Na jego podstawie przyznawane są dotacje, 
dzięki którym zarówno dzieci i młodzież oraz organizacje seniorskie mają możliwość sprawnego 
funkcjonowania i udziału w różnego rodzaju rozgrywkach na szczeblu krajowym czy innych 
wydarzeniach sportowych. Łączna kwota miejskich dotacji przyznanych klubom i innym organizacjom 
sportowym sięgnęła 2.971.015,00 zł. 
Poniżej zamieszczono zestawienie tabelaryczne prezentujące poszczególne efekty finansowe 
konkursów przeprowadzonych w 2020 r. wraz z danymi szczegółowymi22: 
 
NAZWA KONKURSU: DOTACJE NA REALIZACJĘ W 2020 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA 
SOSNOWCA W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ  
W ZAKRESIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA 
 

L.p. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Kwota dotacji [zł] 

1. 
"Towarzystwo 

Miłośników Szermierki - 
ZAGŁĘBIE" 

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży  
w Towarzystwie Miłośników Szermierki - 

Zagłębie w 2020 roku 
70.000,00 

2. 
UKS Dwójka przy 
Gimnazjum Nr 2  

w Sosnowcu 

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży  
w tenisie stołowym 

7.500,00 

3. 

Międzyszkolny Klub 
Sportowy - 

Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy "Płomień"  

w Sosnowcu 

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży  
w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria 

seniorska - lekkoatletyka 
16.000,00 

4. 

Międzyszkolny Klub 
Sportowy - 

Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy "Płomień"  

w Sosnowcu 

Szkolenie w zakresie piłki siatkowej halowej  
i plażowej 

25.000,00 

5. 
Uczniowski Klub 

Sportowy "Orlęta"  
w Sosnowcu 

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży  
w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria 

seniorska w dyscyplinie sportowej hokej na 
trawie 

5.000,00 

6. 
Uczniowski Klub 

Sportowy "Orlęta"  
w Sosnowcu 

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży  
w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria 
seniorska w dyscyplinie sportowej cheerleaders 

4.000,00 

7. 
Klub Sportowy "Górnik" 

Sosnowiec 
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji 

pływackiej K.S. "Górnik" Sosnowiec 
32.000,00 

8. 
Klub Sportowy "Górnik" 

Sosnowiec 
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji 

piłki nożnej K.S. "Górnik" Sosnowiec 
14.000,00 

9. 
Klub Sportowy "Górnik" 

Sosnowiec 
Przygotowanie do udziału w zawodach 

bokserskich dzieci i młodzieży 
20.000,00 

10. Sportowe Zagłębie 1906 Szkolenie młodzieży w dyscyplinie boks 3.000,00 

11. 
Klub Sportowy "JAS-FBG" 

Sosnowiec 
Udział w rozgrywkach koszykówki i mini 

koszykówki dzieci i młodzieży 
70.000,00 

12. Uczniowski Klub Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży  400.000,00 

                                                           
22

 https://wsparcie.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2021/04/Sprawozdanie-z-Programu-wspolpracy-z-organizacjami-

pozarzadowymi-i-podmiotami-pozytku-publicznego-za-rok-2020.pdf 



Raport o stanie Gminy Sosnowiec za 2020 rok 

114 
Urząd Miejski w Sosnowcu 
41-200 Sosnowiec  aleja Zwycięstwa 20  Tel. +48 32 296 06 00  fax +48 32 296 06 05  um.sosnowiec.pl 

 

Sportowy Zagłębie 
Sosnowiec 

w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria 
seniorska w dyscyplinie hokej na lodzie 

13. 
Kolejowy Klub Sportowy 
"CZARNI" w Sosnowcu 

Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży  
w 2020 roku 

65.000,00 

14. 
Klub Sportowy Wataha 

Fight Club 
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w Judo 

 i Ju-jitsu 
5.000,00 

15. Tonio Team 
Przygotowanie oraz udział w Mistrzostwach 
Polski w Piłce Nożnej Plażowej w kategorii 

wiekowej U-21 
3.000,00 

16. 
Zagłębiowski Klub 

Szermierczy 
Szkolenie w ZKS Sosnowiec 70.000,00 

17. 
Klub Sportowy 
"Budowlani" 

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży  
w judo/ju-jitsu 

60.000,00 

18. 
Klub Żeglarski 

"ZAGŁĘBIE" w Sosnowcu 
Szkolenie żeglarskie dzieci w klasie OPTIMIST 13.000,00 

19. 
Uczniowski Klub 

Sportowy Huragan przy 
SP 45 w Sosnowcu 

Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa 
sportowego przez sekcję pływania UKS Huragan 

Sosnowiec 
23.000,00 

20. 
Uczniowski Klub 

Sportowy Huragan przy 
SP 45 w Sosnowcu 

Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży przez sekcję 
tenisa stołowego UKS Huragan Sosnowiec 

15.000,00 

21. MUKS "Zagłębie ZSO 14" 
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży  

w dyscyplinie piłka ręczna i mini piłka ręczna 
chłopców i dziewcząt 

55.000,00 

22. 
Akademia Gimnastyki 

Artystycznej Sosnowiec 
Szkolenie Gimnastyczek Artystycznych 18.000,00 

23. 
Uczniowski Klub 

Sportowy "PIŁKARZ" 
Sosnowiec 

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży  
w kategoriach wiekowych niższych niż kategoria 

seniorska 
12.000,00 

24. 
Klub Sportowy ZEW 

Sosnowiec 

Innowacyjne szkolenie dzieci i młodzieży  
w Klubie Sportowym ZEW Sosnowiec  

w 2020 roku 
17.000,00 

25. 
Kolejowy Klub Sportowy 
"CZARNI" w Sosnowcu 

Rozgrywki ekstraligi i drużyny rezerw w piłkę 
nożną - WIOSNA 2020 

150.000,00 

26. 
Klub Sportowy "Górnik" 

Sosnowiec 

Przygotowanie i udział w rozgrywkach o 
mistrzostwo klasy A ŚL. ZPN PODOKRĘG 

SOSNOWIEC w sezonie 2019 (w dyscyplinie piłka 
nożna - KS GÓRNIK SOSNOWIEC) 

7.500,00 

27. 
Klub Sportowy ZEW 

Sosnowiec 
Seniorskie przygotowanie KS ZEW Sosnowiec do 

rozgrywek ligowych w sezonie 2020 
6.000,00 

28. 

Międzyszkolny Klub 
Sportowy - 

Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy "Płomień"  

w Sosnowcu 

Rozgrywki w II Lidze Kobiet w Piłce Siatkowej 40.500,00 

29. 
Klub Sportowy "JAS-FBG" 

Sosnowiec 
Udział w rozgrywkach centralnych I ligi 

koszykówki kobiet 
300.000,00 

30. MUKS "Zagłębie ZSO 14" 
Przygotowanie oraz udział we 

współzawodnictwie w II lidze piłki ręcznej 
mężczyzn 

45.000,00 

31. Tonio Team 
Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach 

Ekstraklasy Piłki Nożnej Plażowej 
7.000,00 

32. 
Międzyszkolny Klub 

Sportowy - 
Międzyszkolny Ośrodek 

Przygotowanie do współzawodnictwa 
sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział  

w tym współzawodnictwie - lekka atletyka 
10.000,00 
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Sportowy "Płomień"  
w Sosnowcu 

seniorzy 

33. 
Klub Sportowy Wataha 

Fight Club 

Przygotowanie do współzawodnictwa 
sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział  

w tym współzawodnictwie  
w dyscyplinach indywidualnych 

4.500,00 

34. Sportowe Zagłębie 1906 
Szkolenie seniorskie w dyscyplinach:  

boks i zapasy/mma 
9.000,00 

35. 
Klub Sportowy 
"Budowlani" 

Sportowe szkolenie w kategorii seniorskiej 
judo/ju-jitsu 

21.000,00 

36. 
Uczniowski Klub 

Sportowy Huragan przy 
SP 45 w Sosnowcu 

Uczestnictwo w rozgrywkach II Ligi Kobiet 
Tenisa Stołowego drużyny UKS Huragan 

Sosnowiec oraz w indywidualnych zawodach 
seniorskich 

3.000,00 

37. 
Uczniowski Klub 

Sportowy Huragan przy 
SP 45 w Sosnowcu 

Uczestnictwo w rozgrywkach II Ligi Mężczyzn 
Tenisa Stołowego drużyny UKS Huragan 

Sosnowiec oraz w indywidualnych zawodach 
seniorskich 

3.000,00 

38. 

Zagłębiowskie 
Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjne Sportowe 
"Wulkan" 

Sportowe szkolenie w unihokeju na wózkach 
inwalidzkich 

5.000,00 

39. 
Uczniowski Klub 

Sportowy Huragan przy 
SP 45 w Sosnowcu 

XXII Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca  
w Tenisie Stołowym dla Szkół Podstawowych 

4.000,00 

40. 
Uczniowski Klub 

Sportowy Huragan przy 
SP 45 w Sosnowcu 

Finał XXVIII Grand Prix Sosnowca w Tenisie 
Stołowym - memoriał Bernarda Pukieta 

9.260,00 

41. 
Kolejowy Klub Sportowy 
"CZARNI" w Sosnowcu 

Międzynarodowy turniej piłki nożnej  
w Poczdamie 

7.200,00 

42. 
Stowarzyszenie 

Sportowe Team Apostrov 
Extreme City - Sosnowiec 2020 8.000,00 

43. 
Stowarzyszenie 

Sportowe Team Apostrov 
X-KIDS WINTER - Sosnowiec 3.000,00 

44. 
Miejski Klub Sportowy 
"Koliber" Sosnowiec 

Orlikowa Liga Tag Rugby szkół podstawowych 5.000,00 

45. 
Miejski Klub Sportowy 
"Koliber" Sosnowiec 

XXX Memoriał im. Feliksa Mikiciuka 6.000,00 

46. 
Klub Sportowy "Górnik" 

Sosnowiec 
IV Międzynarodowy Turniej Bokserki  

im. Henryka Średnickiego 
10.800,00 

47. 
"Towarzystwo 

Miłośników Szermierki - 
ZAGŁĘBIE" 

Międzynarodowy Turniej w Szabli Dziewcząt 
 i Chłopców "O Puchar Zagłębia – 5. Memoriał 

Rafała Sznajdera" 
10.000,00 

48. 
Miejski Szkolny Związek 
Sportowy w Sosnowcu 

Współzawodnictwo Sportowe Dzieci  
i Młodzieży Na "Najbardziej Usportowioną 

Szkołę" w mieście 
17.500,00 

49. 
Akademicki Związek 
Sportowy Katowice 

Akademickie Mistrzostwa Polski we Wspinaczce 
Sportowej 

4.500,00 

50. Fundacja Rób Dobro 
Mecz Charytatywny Związek Miast Polskich vs. 

Drużyna Fundacji 
13.995,00 

51. 
Stowarzyszenie Beach 

Tennis.PL 
Eliminacje Mistrzostw Polski w Tenisie 

Plażowym 
2.500,00 

 SUMA: 1.735.755,00 

Tabela 44: Dotacje a realizację w 2020 roku zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa 
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NAZWA KONKURSU: REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA SOSNOWCA W ZAKRESIE 
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 
 

L.p. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Kwota dotacji 

1. 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Siatkówki Płomień 
Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej 
200.000,00 

2. 
Klub Sportowy „JAS-FBG” 

Sosnowiec 
Udział w rozgrywkach centralnych – 
EKSTRAKLASA KOSZYKÓWKI KOBIET 

500.000,00 

3. 
Klub Sportowy „Górnik” 

Sosnowiec 

Przygotowanie i udział w rozgrywkach  
o mistrzostwo klasy A Śl. ZPN PODOKRĘG 

SOSNOWIEC w sezonie 2020 (w dyscyplinie 
piłka nożna – KS GÓRNIK SOSNOWIEC) 

7.500,00 

4. 

Międzyszkolny Klub 
Sportowy – 

Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy „Płomień” w 

Sosnowcu 

Przygotowanie do współzawodnictwa 
sportowego w kategorii seniorskiej – 

lekkoatletyka seniorzy 
7.660,00 

5. Sportowe Zagłębie 1906 
Szkolenie seniorskie w dyscyplinach:  

boks i zapasy/mma 
6.000,00 

6. 

Uczniowski Klub 
Sportowy „Huragan” przy 

Szkole Podstawowej Nr 
45 w Sosnowcu 

Uczestnictwo w rozgrywkach II Ligi Kobiet 
Tenisa Stołowego drużyny UKS Huragan 

Sosnowiec, w Pucharze Polski oraz 
indywidualnych zawodach seniorskich 

3.000,00 

7. 

Uczniowski Klub 
Sportowy „Huragan” przy 

Szkole Podstawowej Nr 
45 w Sosnowcu 

Uczestnictwo w rozgrywkach II Ligi Mężczyzn 
Tenisa Stołowego drużyny UKS Huragan 

Sosnowiec, w Pucharze Polski oraz 
indywidualnych zawodach seniorskich 

3.000,00 

8. Tonio Team 
Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach 

Ekstraklasy Piłki Nożnej Plażowej 
7.000,00 

9. 
Klub Sportowy Wataha 

Fight Club 

Przygotowanie do współzawodnictwa 
sportowego w kategorii seniorskiej oraz udział 

w tym współzawodnictwie w dyscyplinach 
indywidualnych 

4.500,00 

10. 
Kolejowy Klub Sportowy 
„CZARNI” w Sosnowcu 

Rozgrywki Ekstraligi i Drużyny Rezerw w piłkę 
nożną – JESIEŃ 2020 

240.000,00 

11. 
Klub Sportowy 
„Budowlani” 

Sportowe szkolenie w kategorii seniorskiej  
w judo/ju-jitsu 

20.000,00 

12. 

Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 

Sportowy „Zagłębie ZSO 
14” 

Przygotowanie oraz udział we 
współzawodnictwie w I lidze piłki ręcznej 

mężczyzn 
200.000,00 

13. 
Klub Sportowy ZEW 

Sosnowiec 

Seniorskie przygotowanie KS ZEW Sosnowiec 
do rozgrywek ligowych w sezonie 2020  

– Etap II 
6.000,00 

 SUMA: 1.204.660,00 

Tabela 45: Realizacja zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej 
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MAŁE GRANTY 
 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Kwota dotacji 

1. 
Stowarzyszenie Harpagan 

Sosnowiec 
6 Sosnowiecki Bieg  

Policz się z Cukrzycą 
2.000,00 

2. 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Oddział Sosnowiec 

Obchody 157 rocznicy Powstania 
Styczniowego – XVIII Rajd 

„Szlakami Powstania 
Styczniowego” 

3.600,00 

3. 
Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Katowicach 

Organizacja VII Spławikowych 
Drużynowych Zawodów 

Wędkarskich Sosnowiec – Czeladź 
(Polska – Szwecja) 

3.000,00 

4. 
Amatorski Klub Sportowy 2020 

Górnik Niwka Sosnowiec 
Szkolenie dzieci i młodzieży AKS 

Górnik Niwka 2020 
10.000,00 

5. 
Amatorski Klub Sportowy 1917 

„Niwka” 
Udział drużyny seniorów  
w rozgrywkach ligowych 

10.000,00 

6. 
Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Katowicach 

Zawody wędkarskie „Puchar 
Prezydentów Miast Mysłowice  

i Sosnowiec” 
2.000,00 

 SUMA: 30.600,00 

Tabela 46: Małe Granty 
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XIX. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ  

I MIASTAMI PARTNERSKIMI23 

W styczniu 2020 r. Komitet Miast Bliźniaczych z Les Mureaux zorganizował tygodniowy edukacyjny 
staż kulturoznawczo-językowy dla uczniów IX LO w Sosnowcu w Liceum im. François Villon w Les 
Mureaux – francuskim mieście partnerskim Sosnowca. Wymiana wspierana była organizacyjnie oraz 
finansowo (pokrycie kosztów podróży) przez Referat Współpracy w Wydziale Funduszy Zewnętrznych  
i Współpracy. 
W dniach 25 stycznia – 1 lutego 2020 r., trójka uczniów z klasy francuskojęzykowej wraz  
z opiekunem brała udział w różnorodnych zajęciach, zgodnie z opracowanym wcześniej przez obie 
strony programem. Znalazły się w nim nie tylko zajęcia szkolne z różnych przedmiotów realizowane  
w klasach francuskiego liceum ale także wizyty w instytucjach kultury, zwiedzanie historycznych 
miejsc, wywiad z dziennikarzami lokalnej prasy, spotkanie z Merem Les Mureaux – Panem François 
Garay i wiele przyjacielskich spotkań z francuskimi kolegami. 
Wymiana ta, dająca możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy uczniami  
i nauczycielami obu szkół miała na celu zmotywowanie uczestników do zdobywania wiedzy o obu 
krajach, przełamywania stereotypów w postrzeganiu mieszkańców innych narodów i niwelowania 
barier językowych. Staż miał również na celu poznanie nowych narzędzi dydaktycznych oraz 
zwiększenie kompetencji zawodowych opiekuna grupy. 
Zaangażowane w organizację stażu szkoły, Komitet Miast Bliźniaczych w Les Mureaux oraz Referat 
Współpracy planują kontynuację wzajemnej wymiany uczniów i nauczycieli z obu miast, kiedy tylko 
sytuacja pandemiczna pozwoli na bezpieczne podróże i spotkania „twarzą w twarz”. 
 
W lipcu 2020 roku zakończono realizację 4-letniego projektu „ClairCity – zaangażowanie obywateli  
w działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach”. Projekt finansowany był ze 
środków europejskiego programu Horyzont 2020 i realizowany w latach 2016 – 2020. Budżet 
projektu: 6.692.547,50 €, w tym dla Sosnowca: 48.811,03 €, Koordynator – Firma Trinomics, 
Holandia. 
 
Grupa naukowa: Uniwersytet Zachodniej Anglii (UWE); Uniwersytet w Aveiro, Duński Uniwersytet 
Techniczny, Norweski Instytut Badania Jakości Powietrza (NILU). 
Wsparcie techniczne: Główny Urząd Statystyczny (Holandia), Ministerstwo Infrastruktury  
i Środowiska (Holandia), Regionalny Ośrodek ds. Ochrony Środowiska dla Centralnej i Wschodniej 
Europy – REC (Węgry), Firma „Transport i Mobilność Leuven” (Belgia), Firma „Techne Consulting” 
(Włochy). 
Miasta pilotażowe: Region Aveiro, region Liguria, Amsterdam, Lublana, Bristol, Sosnowiec. 
 
W lipcu 2020 r. zakończone zostały prace nad „Pakietem Strategii dla Miasta Sosnowca”, który 
zawierał kluczowe wnioski i rekomendacje wynikające z działań projektowych dla władz miasta. 
Dokument został przyjęty przez Kolegium Kierownictwa w dniu 9 lipca 2020 r., a następnie 
przekazany do wiadomości mieszkańcom oraz szerokiemu gronu lokalnych interesariuszy, w tym 
Radzie Miejskiej w Sosnowcu. Był także prezentowany podczas obrad Komisji Rozwoju Miasta  
i Ochrony Środowiska oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Komunikacji. 
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 Źródło: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy. 
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W dniu 25 lipca 2020 r., w ramach projektu „ClairCity – zaangażowanie obywateli w działania na rzecz 
ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w miastach”, na terenie rekreacyjnym Stawiki, został 
zorganizowany Konkurs plenerowy dla mieszkańców Sosnowca  pn. „EKO-SOSNOWICZANIN”.  
 
Organizatorem konkursu był Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy Urzędu Miejskiego  
w Sosnowcu. 
Celem konkursu, poza upowszechnianiem rezultatów projektu „ClairCity”, było zachęcenie 
mieszkańców do zdrowych, aktywnych i korzystnych dla jakości powietrza zachowań. 
Uczestnicy – pełnoletni mieszkańcy miasta mieli za zadanie udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 
wybrane losowo pytanie z dziedziny ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących 
ochrony powietrza. Podczas konkursu, między czasem na odpowiedzi uczestników, były też 
przekazywane informacje i treści edukacyjne z zakresu ekologii. 
W konkursie wzięło udział 94 mieszkańców. 
Koszt organizacji (zakup nagród) 12.949,44 PLN brutto (środki projektowe KE, Program Horyzont 
2020). 
 
Inne planowane do realizacji projekty, np. “Kształtowanie empatii poprzez pomoc drugiemu 
człowiekowi: pierwsza pomoc i wolontariat” - organizowany przez Sosnowiec i miasto partnerskie 
Komarom, „Inny czy obcy?” - wymiana polsko-ukraińska współfinansowana z Polsko-Ukraińskiej Rady 
Wymiany Młodzieży czy spotkanie miast partnerskich z okazji obchodów 30 lat samorządu 
terytorialnego w Polsce, nie mogły zostać zrealizowane z powodu pandemii COVID-19. 
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XX. BUDŻET MIASTA W 2020 ROKU24 

Budżet miasta na rok 2020 uchwalony został uchwałą Nr 361/XX/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu  
z dnia 18 grudnia 2019 r. 
 
Dochody 
 
W budżecie miasta Sosnowca na 2020 rok dochody początkowo zostały zaplanowane w wysokości  
1.225.789.998,49 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w planie finansowym wynikających z: 

 korekt wielkości dotacji celowych przekazywanych Miastu z budżetu państwa na realizację 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych, 

 pozyskiwania w trakcie realizacji budżetu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym środków  
z Unii Europejskiej), 

 zmiany harmonogramów realizacji projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi. 
 
W konsekwencji tych działań dochody zostały zwiększone do poziomu 1.294.249.412,90 zł. realizacja 
dochodów ogółem na dzień 31.12.2020 r. ukształtowała się na poziomie 1.258.621.737,85 zł, czyli 
97,3% planu rocznego. 
W porównaniu do roku poprzedniego oznacza to wzrost o 18,3% tj. ponad 194 mln zł. 
 
Sytuacja pandemiczna w 2020 roku, miała również odzwierciedlenie w sytuacji finansowej Gminy. 
Obrazują to poniższe wykresy prezentujące ubytek dochodów w 2020 r. wynikający z uruchomionych 
programów pomocowych mających na celu przeciwdziałanie COVID-19. 
 

 

Wykres 16: Ubytek dochodów w 2020 r. wynikający z przeciwdziałania COVID-19 w podziale na źródła 
dochodów 
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 Źródło: Wydział Budżetu Miasta. „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sosnowca oraz Sprawozdanie  

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok”. 
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Wykres 17: Ubytek dochodów w 2020 r. wynikający z przeciwdziałania COVID-19 w podziale na rodzaje ulg 
podatkowych 

 
Wydatki 
 
Planowane na 2020 r. wydatki ogółem w wysokości 1.303.619.021,76 zł, zrealizowano w kwocie 
1.225.076.024,45 zł, tj. w 94,0%. 
Bliższa planu jest realizacja wydatków bieżących w kwocie 1.023.433.788,93 zł, co stanowi 95,9% 
planu rocznego, co świadczy o stosunkowo równomiernym rozłożeniu wydatków w trakcie roku 
budżetowego. 
W stosunku do roku 2019 wydatki bieżące wzrosły o 8,9%, a w odniesieniu do roku 2018 – o 20,5%. 
Wydatki majątkowe osiągnęły w 2020 roku wysokość 201.642.235,52 zł, co oznacza zaawansowanie 
finansowe na poziomie 85,3 %. Na realizację zadań jednorocznych wydatkowano 51.508.907,29 zł, 
natomiast na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe 150.133.328,23 zł. 
 
Nadal największym beneficjentem środków w budżecie miasta jest oświata i wychowanie /Dział 801/ 
wraz z Edukacyjną Opieką Wychowawczą /Dział 854/. W strukturze stanowią one 29,2 % wydatków 
ogółem. 
Na drugim miejscu w strukturze wydatków jest Pomoc Społeczna /Dział 852/, Pozostałe zadania  
w zakresie polityki społecznej /Dział 853/ i Rodzina /Dział 855/ - razem 28,8 %. 
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Wykres 18: Wydatki ogółem w rozbiciu na podstawowe ich grupy 

 
34,10 % wszystkich wykonanych wydatków to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 
Wydatki statutowe związane ściśle z rzeczowym utrzymaniem jednostek budżetowych miasta 
stanowią 16,97% ogółu wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli np. dodatki 
mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, „Program Rodzina 500+” to 20,52% wydatków ogółem. 
Udzielone z budżetu miasta dotacje, w tym dla instytucji kultury to 10,86 % wydatków. 
Natomiast wydatki poniesione przez miasto łącznie z Instytucjami Kultury związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedstawia wykres poniżej. 

 

Wykres 19: Wydatki poniesione w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 
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Wpływ zerowego PITu dla młodych na kondycję sosnowieckiego budżetu 
 
Dochody spływające do samorządów – miast na prawach powiatu – opierają się w głównej mierze na 
podatku od osób fizycznych – PIT. Jest to główne źródło zasilające budżety zostawiając w tyle wpływy 
z podatków lokalnych czy CITu. Dzięki niemu jednak każdy mieszkaniec Sosnowca ma realny, 
finansowy wpływ na to co dzieje się w mieście – od projektów inwestycyjnych po różnego rodzaju 
dofinansowania. 
W przypadku PIT kwota odprowadzana przez mieszkańców do budżetu centralnego z powrotem 
trafia do budżetu miejskiego. Sosnowiec jako miasto na prawach powiatu otrzymuje rocznie ok. 38 % 
podatku PIT (jako gmina) oraz ok. 10 % (jako powiat), dzięki czemu można powiedzieć, że około 
połowa środków mieszkańców Sosnowca i jego podatników trafia z powrotem do małych ojczyzn. 
W 2019 roku w polityce podatkowej dokonano dużej zmiany, która miała ogromny wpływ na 
stabilność finansów samorządów. Projektem tym był „zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia”. Ulga 
(a dokładnie zwolnienie z podatku) objęła przychody m.in. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, 
pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do 
ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. 
Ulga która z jednej strony jest niewątpliwie atrakcyjna dla młodych mieszkańców Sosnowca 
poskutkowała brakiem alternatywy finansowej dla finansowego wsparcia sosnowieckiego samorządu. 
Już w momencie ogłoszenia projektu grona eksperckie alarmowały o możliwym spadku ważnej części 
dochodów gmin z tego powodu i nie inaczej stało się w Sosnowcu. Ostatnie wykonania budżetu 
miejskiego prezentują się następująco: 
 

 
Wykres 20: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w Sosnowcu – wykonanie ogółem w latach 

2015-2020. Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu 
(bip.sosnowiec.um.pl) 

 
Nowa ulga weszła w życie 1 sierpnia 2019 roku, a powyższe wskazania jasno wskazują, że sytuacja 
miasta Sosnowca była stabilna właśnie do tego roku. Po 2019 roku można zaobserwować spadek we 
wpływie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na ten fakt złożyło się kilka czynników – w tym 
pandemia wywołana COVID-19, ale niewątpliwie odcięcie samorządów oraz budżetów miejskich od 
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ważnej części dochodów na którą składają się tak istotne wpływy z PIT pozwalają stwierdzić, że 
wprowadzenie ulgi negatywnie wpłynęło na sytuację finansową miasta Sosnowca załamując stabilny, 
wieloletni trend wzrostowy. 
 

Lata 
Nadwyżka 
operacyjna 

Wydatki  
majątkowe 

Koszty obsługi 
zadłużenia 

Zadłużenie 

Udział 
zadłużenia 

do 
dochodów 

ogółem 

2009 14.115.869,23 zł     137.584.300,50 zł  2.775.375,58 zł 120.739.990,08 zł 20,7% 

2010 19.974.067,20 zł         71.412.338,57 zł  6.951.374,96 zł 158.467.423,72 zł 25,6% 

2011 31.083.092,95 zł       104.382.744,05 zł  8.788.074,73 zł 165.747.040,11 zł 26,0% 

2012 16.785.716,30 zł       108.994.544,64 zł  10.629.203,34 zł 218.823.356,25 zł 31,6% 

2013 30.781.173,85 zł         49.189.480,38 zł  10.868.972,02 zł 202.389.030,00 zł 28,2% 

2014 44.877.876,09 zł         96.288.243,23 zł  7.823.346,92 zł 188.767.513,81 zł 24,4% 

2015 67.170.098,45 zł       128.286.747,77 zł  5.631.915,11 zł 173.140.488,77 zł 21,0% 

2016 66.234.872,09 zł         52.775.624,67 zł  4.821.866,49 zł 144.803.704,21 zł 16,9% 

2017 70.907.896,48 zł       135.277.921,39 zł  4.210.314,54 zł 151.472.923,00 zł 16,3% 

2018 86.039.223,39 zł       173.170.841,96 zł  4.348.252,30 zł 164.758.432,00 zł 16,5% 

2019 81.740.476,61 zł       127.502.987,83 zł  4.064.810,67 zł 182.252.880,80 zł 17,1% 

2020 69.239.477,92 zł       201.642.235,52 zł  3.372.978,14 zł 174.461.325,68 zł 13,9% 

Tabela 47: Zadłużenie miasta Sosnowca w latach 2009-2020 

 
Na koniec 2020 roku zadłużenie miasta wyniosło 174.461.325,68 zł. W stosunku do roku 
poprzedniego dług miasta zmniejszył się o kwotę 7.791.555,12 zł. O właściwym poziomie zadłużenia 
świadczyć może wskaźnik udziału zadłużenia w stosunku do uzyskiwanych dochodów ogółem. 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wartość wskaźnika nie może przekraczać 60%, im mniejsza 
jego wartość, tym sytuacja finansowa miasta jest lepsza. Stan zobowiązań z tytułów dłużnych miasta 
na dzień 31.12.2020 roku stanowił 13,9% wykonanych dochodów, czyli ukształtował się na 
bezpiecznym, najniższym od lat poziomie. 
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XXI. MIENIE KOMUNALNE25 

Zgodnie z ustawą o samorządzie lokalnym, mieniem komunalnym „jest własność i inne prawa 
majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób 
prawnych, w tym przedsiębiorstw”. 
 
Wykaz spółek prawa handlowego, w których Gmina Sosnowiec posiadała w 2020 roku 
udziały/akcje w kapitale zakładowym. 
 

L.p. Firma Udział (%) Główny przedmiot działalności 

1. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami 

100,00 
Gospodarka odpadami  
i rekultywacja 

2. 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – 
TBS 

100,00 
Budownictwo mieszkaniowe 
i zarządzanie nieruchomościami 

3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 56,33 
Transport pasażerski miejski 
(autobusy) 

4. Przychodnia „Milowice” 100,00 Działalność lecznicza 

5. Rozgłośnia Radiowa „Rezonans” 60,00 Działalność radiowa 

6. Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa 100,00 
Zarządzanie częścią operatorską 
sieci szerokopasmowej 

7. Sosnowiecki Szpital Miejski 100,00 Działalność lecznicza 

8. Sosnowieckie Inwestycje 100,00 
Działalność wydawnicza  
i inwestycyjna 

9. Zagłębiowski Park Sportowy 100,00 
Budowa i zarządzanie 
infrastrukturą sportową 

Tabela 48: Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

L.p. Firma Udział (%) Główny przedmiot działalności 

1. Agencja Rozwoju Lokalnego 43,73 
Wspomaganie rozwoju 
przedsiębiorczości 

2. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna   4,99 
Rozwój gospodarczy strefy 
ekonomicznej 

3. Sosnowieckie Wodociągi 100,00 Gospodarka wodno-kanalizacyjna 

4. Tramwaje Śląskie 11,55 Transport pasażerski (tramwaje) 
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 Źródło: Biuro Radców Prawych i Nadzoru Właścicielskiego. 
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5. Zagłębie 97,54 
Działalność klubów sportowych 
(piłka nożna) 

6. 
Międzykomunalna Spółka Akcyjna 
„Municipium” 

0,19 
Usługi informacyjno – wydawnicze 
dla jst 

7. Stilna 4,77 Działalność hutnicza 

Tabela 49: Spółki akcyjne 

 

L.p. Firma 

Ilość akcji/udziałów 
Gminy Sosnowiec 

oraz wartość 
nominalna 

Kapitał zakładowy 

1. 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 

407.561 / 50,00 zł 20.378.050,00 zł 

2. 
Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o. 

32.152 / 1.000,00 zł 32.152.000,00 zł 

3. 
Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. 

213.540 / 100,00 zł 37.908.000,00 zł 

4. Przychodnia Milowice Sp. z o.o. 4.904 / 1.000,00 zł 4.904.000,00 zł 

5. 
Rozgłośnia Radiowa „Rezonans”  
Sp. z o.o. 

180 / 1.000,00 zł 300.000,00 zł 

6. 
Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa 
Sp. z o.o. 

1.450 / 1.000,00 zł 1.450.000,00 zł 

7. Sosnowieckie Inwestycje Sp. z o.o. 5.720 / 500,00 zł 2.860.000,00 zł 

8. Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. 95.784 / 1.000,00 zł 95.784.000,00 zł 

9. Zagłębiowski Park Sportowy Sp. z o.o. 13.430 / 1.000,00 zł 13.430.000,00 zł 

10. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. 58.406 / 100,00 zł 13.355.500,00 zł 

11. 
Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna S.A. 

458 / 1.000,00 zł 9.176.000,00 zł 

12. Sosnowieckie Wodociągi S.A. 23.052.213 / 10,00 zł 230.522.130,00 zł 

13. Tramwaje Śląskie S.A. 1.730.999 / 10,00 zł 149.885.310,00 zł 

14. Zagłębie S.A. 473.745 / 100,00 zł 48.565.800,00 zł 

15. 
Międzykomunalna Spółka Akcyjna 
„Municipium” 

10 / 100,00 zł 515.000,00 zł 

16. Stilna S.A. 847.704 / 0,69 zł 12.256.403,76 zł 

Tabela 50: Kapitał zakładowy spółek miejskich 
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XXII.   ŚRODKI ZEWNĘTRZNE26 

 
Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie otrzymały 23 projekty na kwotę 
349.286.486,18 zł. 
 

L.p. Program Tytuł projektu Wnioskodawca 
Kwota dofinansowania 

[PLN] 

1. RPO WSL 2014-
2020 

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej 
i skuteczności administracji publicznej 

poprzez rozbudowę i modernizację 
referencyjnych baz danych powiatowych 

rejestrów publicznych 

Gmina Sosnowiec 
(partner) 

 
Dąbrowa Górnicza 

(Lider) 

4.132.164,50  

2. RPO WSL 2014-
2020 

Rozbudowa i przebudowa budynku 
szkoły CKZIU, zlokalizowanego przy  

ul. Kilińskiego 31 w Sosnowcu 
Gmina Sosnowiec 2.950.977,62 

3. POIiŚ 2014-
2020 

Rozbudowa i przebudowa DK 94  
w Sosnowcu – Etap I Rozbudowa 
skrzyżowania DK94 z ul. Długosza 

Gmina Sosnowiec 73.907.500,00 

4. 
RPO WSL 2014-

2020 
Montaż / instalacja efektywnego 
oświetlenia w gminie Sosnowiec. Gmina Sosnowiec 10.529.979,62 

5. 
RPO WSL 2014-

2020 
Montaż / instalacja efektywnego 

oświetlenia w gminie Sosnowiec-etap II Gmina Sosnowiec 16.477.080,00 

6. RPO WSL 2014-
2020 

Rewitalizacja obiektów „Muszelka” oraz 
MDK w dzielnicy Kazimierz w Sosnowcu 

na cele społeczne 
Gmina Sosnowiec 12.417.603,95 

7. RPO WSL 2014-
2020 

Termomodernizacja kompleksu 
obiektów SP nr 42 przy ul. B. Prusa 253A 

oraz II LO im. E. Plater przy  
ul. Parkowej 1 w Sosnowcu 

Gmina Sosnowiec 7.531.777,65 

8. 
RPO WSL 2014-

2020 

Budowa i rozbudowa małych węzłów 
przesiadkowych i łączących je ścieżek 

rowerowych na terenie Sosnowca  
- etap II 

Gmina Sosnowiec 21.712.770,43 

9. RPO WSL 2014-
2020 

Budowa i rozbudowa małych węzłów 
przesiadkowych i łączących je ścieżek 

rowerowych na terenie Sosnowca  
- etap III 

Gmina Sosnowiec 3.293.461,60 

10. RPO WSL 2014-
2020 

Adaptacja Zamku Sieleckiego w 
Sosnowcu na cele kulturalne. Gmina Sosnowiec 1.141.514,84 

11. POIiŚ 2014-
2020 

Zagłębiowski Park Linearny - 
Rewitalizacja obszaru funkcjonowania 

doliny rzeki 
Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów 

zielonych - Utworzenie Parku 
Bioróżnorodności w Sosnowcu 

Gmina Sosnowiec 3.276.689,64 

                                                           
26

 Źródło: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy. 
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12. 
RPO WSL 2014-

2020 
(Kluczowy) 

Zagłębiowski  Park Linearny - 
rewitalizacja obszaru funkcjonalnego 
doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez 

rozwój terenów zielonych: 1. Budowa 
Centrum Edukacji Ekologicznej – 

Egzotarium, 2. Zagospodarowanie 
terenów przy ul. Baczyńskiego 

Gmina Sosnowiec 15.300.000,00 

13. 
RPO WSL 2014-

2020 

Budowa instalacji odnawialnych źródeł 
energii w podregionie sosnowieckim – 

Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, 
Szczekociny, Zawiercie 

Gmina Sosnowiec 
(partner)  

 
Zawiercie 

(Lider) 

8.238.187,63 

14. RPO WSL 2014-
2020 

Termomodernizacja 5 obiektów 
edukacyjnych w Sosnowcu Gmina Sosnowiec 5.793.298,88 

15. POIiŚ 2014-
2020 

Gospodarka wodno-ściekowa 
 w Sosnowcu – etap III Gmina Sosnowiec 29.016.481,05 

16. POIiŚ 2014-
2020 

Termomodernizacja sześciu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych przy  

ul. Naftowej 2,23/I,25,25/I i 27  
w Sosnowcu 

Gmina Sosnowiec/MZZL 5.623.392,58 

17. 
PO PC 2014-

2020 ZDALNA SZKOŁA Gmina Sosnowiec 165.000,00 

18. PO PC 2014-
2020 ZDALNA SZKOŁA Gmina Sosnowiec 100.000,00 

19. RPO WSL 2014-
2020 

Zakup niskoemisyjnego taboru 
autobusowego w Przedsiębiorstwie 
Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o.  

w Sosnowcu 

PKM Sosnowiec 89.170.062,09 

20. 
POIiŚ 2014-

2020 

Czyste niebo nad Zagłębiem - zakup 
autobusów elektrycznych wraz  
z infrastrukturą do ładowania 

PKM Sosnowiec 29.648.108,90 

21. RPO WSL 2014-
2020 

„Rozbudowa Zakładu Przetwarzania 
 i Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych” Etap 1: Rozbudowa 
składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu 
przy ulicy Grenadierów 21 - kwatera III 

(D) 

MPGO Sosnowiec 5.021.386,15 

22. RPO WSL 2014-
2020 

Adaptacja lokali przy ul. Dęblińskiej ½ 
 i Warszawskiej 6A w Sosnowcu na 
potrzeby wychowanków placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu 

socjalizacyjnego w ramach odejścia od 
opieki instytucjonalnej 

Gmina Sosnowiec 779.567,91 

23. RPO WSL 2014-
2020 

Termomodernizacja budynku 
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 

przy ul. Mościckiego 14 
Gmina Sosnowiec 3.059.481,14 

    349.286.486,18 

Tabela 51: Wykaz projektów i kwoty ich dofinansowania z EFRR 
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Całkowity kwota dofinansowania 50 projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego to 
104.622.063,39 zł. 
 

L.p. Program Tytuł projektu Wnioskodawca 
Kwota 

dofinansowania 
[PLN] 

1. 
POWER 

2014-2020 

„Model współpracy szkół zawodowych 
ze szkołami wyższymi w zakresie 
kształcenia w zawodach z grupy 

branżowej tekstylno-odzieżowej dla 
zawodu technik przemysłu mody” 

Gmina Sosnowiec/ 
 Technikum nr 7 Projektowania 

 i Stylizacji Ubioru w CKZiU  
w Sosnowcu 

721.318,50 zł 

2. 
POWER 

2014-2021 

Nowoczesny model współpracy uczelni 
wyższej ze szkołą zawodową w zakresie 

kształcenia w zawodach z grupy 
branżowej poligraficzno-fotograficzno-

reklamowej dla zawodu technik 
organizacji reklamy 

Gmina Sosnowiec / 
Technikum nr 1 Ekonomicznego 

w CKZiU w Sosnowcu 
416.810,63 zł 

3. 
POWER 

2014-2021 

"Model współpracy szkół zawodowych 
ze szkołami wyższymi w zakresie 
kształcenia w zawodzie krawiec" 

Gmina Sosnowiec / 
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 

Rzemieślniczo-Artystyczna  
w CKZiU 

248.084,13 zł 

4. 
POWER 

2014-2021 

"Opracowanie modelowych 
programów kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych,"  
GRANT 1 - dla branży przemysłu mody 

Gmina Sosnowiec / CKZiU 
 ul. Grota Roweckiego 64 

120.000,00 zł 

5. 
Erasmus 

plus 
„Nowe doświadczenie zawodowe - 

nowe możliwości” 
Gmina Sosnowiec / CKZiU  
ul. Grota Roweckiego 64 

643.055,74 zł 

6. 
Erasmus 

plus 
Mobilna szkoła 

Gmina Sosnowiec / CKZiU 
 ul. Grota Roweckiego 64 

869.770,28 zł 

7. 
Erasmus 

plus 
„Europejska kadra edukacyjna 

przyszłości” 
Gmina Sosnowiec / CKZiU  
ul. Grota Roweckiego 64 

75.342,00 zł 

8. 
POWER 

2014-2021 

"Opracowanie modelowych 
programów kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych,"  
GRANT 2 - dla branży ekonomiczno-

administracyjnej 

Gmina Sosnowiec / CKZiU 
 ul. Grota Roweckiego 64 

144.000,00 zł 

9. 
Erasmus 

plus 
Parsifal - poszukiwacz legend 

Gmina Sosnowiec / 
CKZiU ul. Kilińskiego 25 

1.141.122,00 zł 

10. 
Erasmus 

plus 
Dobra praktyka najlepszą nauką 

Gmina Sosnowiec / 
CKZiU ul. Kilińskiego 26 

645.867,52 zł 

11. 
Erasmus 

plus 
Nowoczesna szkoła - mobilna kadra 

Gmina Sosnowiec / 
CKZiU ul. Kilińskiego 27 

243.708,00 zł 

12. 
Erasmus 

plus 
FRIENDSHIP DAYS 

Gmina Sosnowiec / Zespół Szkół 
Elektronicznych 

 i Informatycznych 
102.065,40 zł 

13. 
Erasmus 

plus 
Staże w Austrii drogą do kariery 

zawodowej 

Gmina Sosnowiec / Zespół Szkół 
Elektronicznych  

i Informatycznych 
243.538,34 zł 

14. 
Erasmus 

plus 
Staże zagraniczne - drogą do kariery 

zawodowej 

Gmina Sosnowiec /Zespół Szkół 
Elektronicznych 

 i Informatycznych 
325.402,28 zł 
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15. 
Erasmus 

plus 
Budujemy mosty - oni są tego warci 

Gmina Sosnowiec /Zespół Szkół 
Elektronicznych 

 i Informatycznych 
129.298,21 zł 

16. 
Erasmus 

plus 
Różnorodność kulturowa siłą Europy 

Gmina Sosnowiec /Zespół Szkół 
Elektronicznych 

 i Informatycznych 
119.755,42 zł 

17. 
RPO WSL 

2014-2020 

Wstań, podnieś głowę, czyli 
kompleksowa aktywacja osób 

oddalonych od rynku pracy 
Gmina Sosnowiec 1.177.560,72 zł 

18. 
RPO WSL 

2014-2020 
Aktywne Centrum – Szansa dla Nas!  

- II edycja 
Gmina Sosnowiec 1.381.671,51 zł 

19. 
RPO WSL 

2014-2020 
Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego 

(MORS) 
Gmina Sosnowiec 906.460,31 zł 

20. 
RPO WSL 

2014-2020 
Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! Gmina Sosnowiec 944.560,52 zł 

21. 
RPO WSL 

2014-2020 

Aktywizacja osób bezrobotnych  
w wieku 30+ zarejestrowanych  
w Powiatowym Urzędzie Pracy 

 w Sosnowcu (IV) 

Gmina Sosnowiec /PUP 
Sosnowiec 

7.663.798,69 zł 

22. 
RPO WSL 

2014-2021 
Kwalifikacje i doświadczenie 
perspektywą na zatrudnienie 

Gmina Sosnowiec /PUP 
Sosnowiec 

368.777,81 zł 

23. 
RPO WSL 

2014-2020 
Wejdź do gry, bądź aktywny 

zawodowo 
Gmina Sosnowiec 1.225.351,80 zł 

24. 
RPO WSL 

2014-2020 

Staże zawodowe szansą na lepszą 
pracę! Wiedza i praktyka kluczem do 

sukcesu! 
Gmina Sosnowiec 1.771.666,47 zł 

25. 
RPO WSL 

2014-2020 

Mogę wszystko - projekt godzenia ról 
społecznych z zawodowymi  

- II edycja. 
Gmina Sosnowiec 646.627,75 zł 

26. 
RPO WSL 

2014-2020 
Tacy sami, bez ściany między nami Gmina Sosnowiec /MOPS 5.327.303,50 zł 

27. 
RPO WSL 

2014-2020 
Edukacja krokiem do sukcesu 

zawodowego - II etap. 
Gmina Sosnowiec 1.738.148,41 zł 

28. 
RPO WSL 

2014-2020 

Samo-Dzielni! rozwój usług 
mieszkalnictwa wspomaganego w 

Sosnowcu. 
Gmina Sosnowiec 726.144,00 zł 

29. 
RPO WSL 

2014-2020 
Inwestycja w siebie Gmina Sosnowiec 877.918,75 zł 

30. 
RPO WSL 

2014-2020 
SOS dla Seniora Gmina Sosnowiec 1.791.804,96 zł 

31. 
RPO WSL 

2014-2020 
Sosnowiec dla Rodziny Gmina Sosnowiec 332.850,82 zł 

32. 
RPO WSL 

2014-2020 
Pracujemy metodą eksperymentu  

w II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu! 
Gmina Sosnowiec / 
II LO im. E. Plater 

344.596,94 zł 
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33. 
Erasmus 

Plus 

Erasmus+ KA 229 „Cogito ergo sum. 
Stereotypy, fake news i przemoc 

językowa jako zagrożenia w edukacji. 
Nauka świadomego obywatelstwa 

 w Europie” 

Gmina Sosnowiec / 
II LO im. E. Plater 

154.569,76 zł 

34. 
Erasmus 

Plus 

Dangers and Opportunities of the 
Internet/ 

Zagrożenia i możliwości stwarzane 
przez Internet 

Gmina Sosnowiec / 
IX LO im. W. Szymborskiej 

118.474,76 zł 

35. 
Erasmus 

Plus 
"Nowa Szkoła - Nowy Start"  

Erasmus+ KA101 
Gmina Sosnowiec / 

IX LO im. W. Szymborskiej 
205.950,16 zł 

36. 
Erasmus 

Plus 
"Pomoc i nauka bez granic" 

 Erasmus+ KA229 
Gmina Sosnowiec / 

IX LO im. W. Szymborskiej 
164.302,93 zł 

37. 
RPO WSL 

2014-2020 

Eliminowanie zdrowotnych czynników 
ryzyka wśród pracowników Urzędu 

Miasta Sosnowca 
Gmina Sosnowiec 1.502.466,24 zł 

38. 
RPO WSL 

2014-2020 
„Elektronik przyszłości” 

Międzynarodowe Centrum 
Doskonalenia Zawodowego oraz 
Miasto Sosnowiec i Zespół Szkół  

Elektronicznych 
 i Informatycznych w Sosnowcu 

1.670.248,40 zł 

39. 
RPO WSL 

2014-2020 
„Informatyk przyszłości” 

Międzynarodowe Centrum 
Doskonalenia Zawodowego oraz 
Miasto Sosnowiec i Zespół Szkół  

Elektronicznych  
i Informatycznych w Sosnowcu 

1.658.844,90 zł 

40. 
RPO WSL 

2014-2021 
Postaw na elektronikę 

Międzynarodowe Centrum 
Doskonalenia Zawodowego oraz 
Miasto Sosnowiec i  Zespół Szkół  

Elektronicznych  
i Informatycznych w Sosnowcu 

1.720.777,06 zł 

41. 
RPO WSL 

2014-2021 
Konkurencyjni informatycy 

Międzynarodowe Centrum 
Doskonalenia Zawodowego oraz 
Miasto Sosnowiec i  Zespół Szkół  

Elektronicznych  
i Informatycznych w Sosnowcu 

1.757.700,89 zł 

42. 
RPO WSL 

2014-2021 
Akademia Automatyka 

Międzynarodowe Centrum 
Doskonalenia Zawodowego oraz 
Miasto Sosnowiec i Zespół Szkół  

Elektronicznych 
 i Informatycznych w Sosnowcu 

1.682.960,54 zł 

43. 
POWER 

2014-2020 

,,Kompetencje językowe nauczycieli 
oraz stosowanie technologii 

komunikacyjnych w nauczaniu - 
podstawą sukcesu nowoczesnej szkoły" 

Szkoła Podstawowa nr 15 
 im. Stefana Żeromskiego  

w Sosnowcu 
285.122,66 zł 

44. 
Erasmus 

Plus 
Europejscy Trenerzy e-Bezpieczeństwa 

w Akcji 
Szkoła Podstawowa nr 46 

 im. Jana Kiepury w Sosnowcu 
89.337,00 zł 

45. 
Erasmus 

Plus 
Moje Życie w Świecie Cyfrowym 

Szkoła Podstawowa nr 46 im. 
Jana Kiepury w Sosnowcu 

63.234,00 zł 

46. 
POWER 

2014-2020 

"Rozwijanie kompetencji kluczowych 
sposobem na lepszą przyszłość we 

wspólnej Europie" 

Zespół Szkół  
Ogólnokształcących nr 5 

161.868,00 zł 
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47. 
POWER 

2014-2021 
"Ecopoly - the Real Game for a Better 

Live" 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Nr 14 Sosnowiec 
877.726,66 zł 

48. 
RPO WSL 

2014-2021 
„Zagłębiowskie wsparcie na starcie" Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. 2.755.888,65 zł 

49. 
RPO WSL 

2014-2021 
Wiat w żagle Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. 2.077.536,00 zł 

50. 
RPO WSL 

2014-2021 

„Centrum Usług Rozwojowych  
w województwie śląskim. Wsparcie na 

rzecz MSP i ich pracowników” 

Projekt partnerski 
Lider: 

 Agencja Rozwoju Regionalnego 
w Częstochowie S.A. 

Partner 1: 
 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. 

Partner 2:  
WYG Consulting Sp. z o.o. 

Partner 3:  
Stowarzyszenie Bielskie 

Centrum Przedsiębiorczości 

54.260.673,37 zł 

    104.622.063,39 zł 

Tabela 52: Wykaz projektów i kwoty ich dofinansowania z EFS 
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Gmina Sosnowiec pozyskała również dofinansowania i dotacje z innych funduszy takich jak: 
ministerialne, wojewódzkie, GZM, fundacyjne, WFOŚiGW i innych. W 2020 r. kwota dofinansowania 
z wymienionych źródeł to ponad 55 mln złotych. 
 

L.p. Źródło dofinansowania Tytuł projektu Wnioskodawca 
Kwota 

dofinansowania 

1. Fundacja Timken 
Przebudowa przestrzeni publicznej 

przed zabytkowym budynkiem 
dworca kolejowego w Sosnowcu 

Gmina Sosnowiec 939.925,00 zł 

2. 

Ministerstwo Sportu i 
Turystyki - Program Ministra 

Sportu budowy zadaszeń 
boisk piłkarskich 

Budowa zadaszenia boiska  
o nawierzchni z trawy syntetycznej  

i infrastruktury towarzyszącej na 
terenie Kompleksu Sportowego przy 

alei Mireckiego 31 w Sosnowcu 

Gmina Sosnowiec / 
MOSIR 

804.600,00 zł 

3. 
Rezerwa subwencji ogólnej 
Ministerstwa Infrastruktury 

Przebudowa ul. Ostrogórskiej  
w Sosnowcu – Etap II 

Gmina Sosnowiec 4.108.263,00 zł 

4. 
Rezerwa subwencji ogólnej 
Ministerstwa Infrastruktury 

Przebudowa fragmentu  
ul. 3 Maja w Sosnowcu 

Gmina Sosnowiec 986.700,00 zł 

5. 
Fundusz dróg 

samorządowych 
(Wojewoda Śląski) 

Przebudowa ul. Ostrogórskiej na 
odcinku od skrzyżowania z ul. 
Jagiellońską do skrzyżowania z  
ul. 1 Maja w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 
ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu” 

Gmina Sosnowiec 3.319.009,96 zł 

6. 
Fundusz dróg 

samorządowych 
(Wojewoda Śląski) 

Przebudowa ul. Kukułek 
 w Sosnowcu 

Gmina Sosnowiec 4.591.302,00 zł 

7. 

Dotacja Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii-  
Program działań na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji  

w Podregionie Sosnowieckim 

„Budowa i rozbudowa małych 
węzłów przesiadkowych i łączących 
je ścieżek rowerowych na terenie 

Sosnowca - Etap II” 

Gmina Sosnowiec 2.250.309,00 zł 

8. 

Dotacja Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii- 
Program działań na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji 

 w Podregionie 
Sosnowieckim 

Termomodernizacja budynku żłobka 
przy ul. Suchej 23 w Sosnowcu 

Gmina Sosnowiec 244.220,00 zł 

9. Fundacja Timken 

Zakup środków ochrony osobistej, 
testów diagnostycznych oraz 

sprzętu medycznego dla lokalnych 
jednostek ochrony zdrowia 

Gmina Sosnowiec 199.970,00 zł 

10. 
Górnośląsko-Zagłębiowska 

Metropolia 

Zakup sprzętu niezbędnego do 
przeciwdziałania oraz ograniczenia 

zagrożenia epidemicznego 
Gmina Sosnowiec 747.200,00 zł 

11. 
Urząd Marszałkowski  

Wydział Zdrowia 

Zapobieganie i minimalizacja ryzyka 
zakażeń SARS-CoV-2 wśród 

pacjentów i personelu 
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego 

Sp. z o.o. 

Gmina 
Sosnowiec/Szpital 
Miejski Sp. z o.o. 

244.000,00 zł 

12. 
Narodowe Centrum Kultury – 

Kultura w sieci 
Wystawa Filozof i przyroda. Tropem 

wielkich myślicieli. 

Sosnowieckie 
Centrum Sztuki – 

Zamek Sielecki 
22.000,00 zł 
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13. 

Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego - 
Narodowa Kolekcja sztuki 

współczesnej 

Zakup zasobów wzorcowni huty 
szkła „Zawiercie” 

Pałac Schoena 
Muzeum  

w Sosnowcu 
55.000,00 zł 

14. Narodowe Centrum Kultury 
Na tropie tajemnicy - ożywianie 

archiwalnych pocztówek 

Pałac Schoena 
Muzeum  

w Sosnowcu 
47.000,00 zł 

15. Narodowe Centrum Kultury 
Z wizytą u Schoenów – festyn 

rodzinny w Parku Schoena 

Pałac Schoena 
Muzeum  

w Sosnowcu 
14.000,00 zł 

16. 
Ministerstwo Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego - 
Kultura w sieci 

Teatralna Antologia Utopii Teatr Zagłębia 76.000,00 zł 

17. 
Ministerstwo Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego - 
Muzyczny Ślad 

Zagłębie lub(i) Śląsk. Słuchowisko  
muzyczno-dokumentalne o historii 
 i tradycyjnej muzyce regionalnej 

Teatr Zagłębia 44.940,00 zł 

18. 
Instytut Teatralny  

im. Zbigniewa Raszewskiego 
Ogólnopolska akcja „Dzień Teatru 

Publicznego w Polsce” 
Teatr Zagłębia 7.000,00 zł 

19. 
Ministerstwo Kultury 

 i Dziedzictwa Narodowego 

Teatr Zagłębia  
Dotacja z tyt. utraconych dochodów  

przez COVID-19 
Teatr Zagłębia 246.480,00 zł 

20. 
Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 
Dotacja z tyt. utraconych dochodów  

przez COVID-19 
Gmina Sosnowiec 31.776.494,00 zł 

21. WFOŚiGW w Katowicach 
Zielona Pracownia w SP Nr 33  

w Sosnowcu - Bez smogu, bez dymu 
to sosnowiecki azymut 

SP 33 w 
Sosnowcu/Gmina 

Sosnowiec 
30.000,00 zł 

22. 
Program UE 

HORYZONT 2020 

Projekt CLAiR-CITY- zaangażowanie 
obywateli w działania na rzecz 
ograniczenia zanieczyszczenia  

powietrza w miastach 

Gmina Sosnowiec 205.841,08 zł 

23. 
MALUCH+ 2020 (moduł 2) –

Ministerstwo Rodziny 
 i Polityki Społecznej 

Żłobek Oddział nr 1 (Zespół Żłobka 
 i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu, 

siedziba: ul. B. Prusa 253A, 
Sosnowiec), ul. W. Polskiego 19,  

41-208 Sosnowiec 

Gmina Sosnowiec 32.400,00 zł 

24. 
MALUCH+ 2020 (moduł 2) –

Ministerstwo Rodziny 
 i Polityki Społecznej 

Żłobek Oddział nr 3 (Zespół Żłobka 
 i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu, 

siedziba: ul. B. Prusa 253A, 
Sosnowiec),  ul. Białostocka 17,  

41-219 Sosnowiec 

Gmina Sosnowiec 77.760,00 zł 

25. 
MALUCH+ 2020 (moduł 2) –

Ministerstwo Rodziny  
i Polityki Społecznej 

Żłobek Oddział nr 4 (Zespół Żłobka 
 i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu, 

siedziba: ul. B. Prusa 253A, 
Sosnowiec),  ul. Staropogońska 64A, 

41-214 Sosnowiec 

Gmina Sosnowiec 48.600,00 zł 

26. 
MALUCH+ 2020 (moduł 2) –

Ministerstwo Rodziny 
 i Polityki Społecznej 

Żłobek Oddział nr 5 (Zespół Żłobka 
 i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu, 

siedziba: ul. B. Prusa 253A, 
Sosnowiec), ul. B. Prusa 253A,  

41-219 Sosnowiec 

Gmina Sosnowiec 24.300,00 zł 
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27. 
MALUCH+ 2020 (moduł 2) –

Ministerstwo Rodziny 
 i Polityki Społecznej 

Żłobek Oddział nr 6 (Zespół Żłobka 
 i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu, 

siedziba: ul. B. Prusa 253A, 
Sosnowiec), ul. Czołgistów 5,  

41-216 Sosnowiec 

Gmina Sosnowiec 24.300,00 zł 

28. 
MALUCH+ 2020 (moduł 2) –

Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej 

Żłobek Oddział nr 7 (Zespół Żłobka  
i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu, 

siedziba: ul. B. Prusa 253A, 
Sosnowiec), ul. Sucha 23,  

41-214 Sosnowiec 

Gmina Sosnowiec 162.000,00 zł 

29. 

"ŚLĄSKIE POMAGA" – 
Województwo Śląskie / 

Regionalny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Działania na rzecz ograniczania 
skutków wystąpienia zagrożenia 
epidemiologicznego wywołanego 
koronawirusem SARS-CoV-2 - tryb 

nadzwyczajny. Cel projektu: ochrona 
zdrowia i życia osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, osób 

najbardziej zagrożonych skutkami 
epidemii COVID-19 

Sosnowiec - Miasto 
na Prawach 

Powiatu 
83.000,00 zł 

30. 

"ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. 
COVID-19" – projekt 

grantowy,  
Województwo Śląskie / 

Regionalny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Wsparcie domów pomocy 
społecznej funkcjonujących na 

terenie Województwa Śląskiego,  
w tym osób realizujących usługi 
społeczne w domach pomocy 

społecznej. Działania zaplanowane  
w projekcie mają na celu ochronę 
zdrowia i życia osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, a także 
pracujących w DPS, tj. osób 

zagrożonych skutkami epidemii 
COVID-19 

Gmina Sosnowiec 440.799,56 zł 

31. 

„Zapewnienie 
bezpieczeństwa i opieki 

pacjentom oraz 
bezpieczeństwa personelowi 

zakładów opiekuńczo-
leczniczych, domów pomocy 

społecznej, zakładów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych  

i hospicjów na czas 
 COVID-19” 

 
Narodowy Fundusz Zdrowia 
– Śląski oddział Wojewódzki 

NFZ 

Cel projektu: ograniczenie 
negatywnych skutków wystąpienia 

epidemii COVID-19 wśród 
pacjentów i pensjonariuszy oraz 
personelu zakładów opiekuńczo-

leczniczych, zakładów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych, 

hospicjów oraz Domów Pomocy 
Społecznej. 

Gmina Sosnowiec – 
Dom Pomocy 

Społecznej nr 1  
i Dom Pomocy 
Społecznej nr 2 

88.232,52 zł 

32. 
"SENIOR +" edycja 2020 

(moduł II)  
Śląski Urząd Wojewódzki 

Dzienny Dom "Senior+"   
ul. Żeromskiego 4b,  
41-200 Sosnowiec 

(Funkcjonuje w strukturach 
Centrum Usług Socjalnych i 

Wsparcia,  
ul. Szymanowskiego 5, 

 41-219 Sosnowiec) 

Gmina Sosnowiec 128.327,00 zł 
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33. 
"SENIOR +" edycja 2020 

(moduł I)  
Śląski Urząd Wojewódzki 

Klub "Senior+"  
ul. Jodłowa 4, 41-200 Sosnowiec  

(Funkcjonuje w strukturach 
Centrum Usług Socjalnych i 

Wsparcia, 
 ul. Szymanowskiego 5,  

41-219 Sosnowiec) 

Gmina Sosnowiec 149.999,87 zł 

34. Dotacja Podręcznikowa 2020 
Dotacja celowa na wyposażenie 
szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 
Gmina Sosnowiec 1.544.402,77 zł 

35. Aktywna Tablica 2020 

Rządowy program rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów 
 i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych 

Gmina Sosnowiec 84.000,00 zł 

36. 
Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2020 

Rządowy program na zakup do 
bibliotek szkolnych nowości 

wydawnicze (książki niebędące 
podręcznikami) pozostające  

w sferze zainteresowania uczniów. 

Gmina Sosnowiec 16.000,00 zł 

37. Śląski Urząd Wojewódzki 
Posiłek w Szkole i w Domu (2020) 

 – moduł III 
Gmina Sosnowiec 1.082.123,38 zł 

38. WFOŚiGW Katowice Zielona Pracownia 2020 Gmina Sosnowiec 30.000,00 zł 

39. Narodowy Bank Polski POLSKI ZŁOTY MA STO LAT Gmina Sosnowiec 6.920,64 zł 

40. 
Krajowy Fundusz 

Szkoleniowy 
Środki na szkolenia Gmina Sosnowiec 11.360,00 zł 

41. Wyprawka szkolna 2020 

Rządowy program pomocy uczniom 
niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 

Gmina Sosnowiec 77.756,15 zł 

42. 
Fundusze Norweskie EOG 

Program Edukacja/ 
Komponent IV 

Projekt EOS 

Sosnowiec - Miasto 
na prawach 

Powiatu/ 
Zespół Szkół 

Specjalnych nr 4 

490.000,00 zł 

43. 
Ministerstwo Kultury 

 i Dziedzictwa Narodowego 
Fantastyka 2020 

Sosnowiec - Miasto 
na prawach 

Powiatu/ 
Miejska Biblioteka 

publiczna 

13.320,00 zł 

44. 
Ministerstwo Kultury 

 i Dziedzictwa Narodowego 
XVI Sosnowieckie Dni Literatury 

Sosnowiec - Miasto 
na prawach 

Powiatu/ 
Miejska Biblioteka 

publiczna 

15.720,00 zł 

45. 
Ministerstwo Kultury 

 i Dziedzictwa Narodowego 
VI Sosnowiecka Jesień Teatralna 

Sosnowiec - Miasto 
na prawach 

Powiatu/ 
Miejska Biblioteka 

publiczna 

25.063,00 zł 
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46. 
Ministerstwo Kultury 

 i Dziedzictwa Narodowego 
Zakup książkomatu 

Sosnowiec - Miasto 
na prawach 

Powiatu/ 
Miejska Biblioteka 

publiczna 

93.445,00 zł 

47. Fundacja LOTTO 

Totus Tuus dla dzieci 
Koncert z okazji  XX dnia 

papieskiego  
w wykonaniu Arki Noego 

Miejski Klub im. 
Jana Kiepury 

10.000,00 zł 

    55.720.083,93 zł 

Tabela 53: Dofinansowania i dotacje z innych funduszy 
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XXIII. PROMOCJA MIASTA27 

„Zainwestuj w Sosnowcu” – kampania promocyjna 
Specjalny spot promujący miasto pod kątem biznesowym (podkreślający m.in. atrakcyjne ulgi 
podatkowe, profesjonalną obsługę inwestora czy tereny inwestycyjne) był emitowany w październiku 
2020 r. na kanałach TVN24 i TVN24BIS. Nowoczesna, dynamiczna forma przekazu oparta o konkretne 
przykłady biznesowej strony Sosnowca stanowiła doskonałą wizytówkę miasta i zachętę do 
inwestowania w Zagłębiu. 
Razem wyemitowano 50 spotów. 
 
Sosno wspiera gastro – specjalna kampania 
Okres pandemii to bardzo trudny czas dla lokalnych przedsiębiorców, przede wszystkim dla osób 
prowadzących działalność gastronomiczną. Sosnowiec chce ich wesprzeć i pokazać mieszkańcom, że 
dobrze zjeść można także „w dostawie/na wynos”, a zakupy u lokalnych restauratorów to również 
doskonały pomysł. 
W czasie pandemii na stronie internetowej miasta oraz w mediach społecznościowych prowadziliśmy 
listę punktów gastronomicznych, gdzie można zamówić posiłki „na wynos”. 
11 grudnia 2020 r. ruszyła specjalna kampania reklamowa promująca sosnowiecką gastronomię. 
Reklamy „Sosno wspiera Gastro” pojawiły się w lokalnych mediach: w prasie, na stronach 
internetowych i w radiu, ale także w mediach społecznościowych i w przestrzeni publicznej (m.in. 
citylight). W audycjach radiowych można było np. wygrać bony do sosnowieckich restauracji. 
W sumie w akcji brało udział ponad 80 restauratorów. 
 
Lokal na kulturę – IV edycja 
Cztery nowe lokale z pomysłami prosto od mieszkańców powstały w efekcie 4-ej edycji programu 
„Lokal na kulturę”, która miała miejsce w lipcu i sierpniu 2020 r. 
Idea „Lokalu na kulturę” jest bardzo prosta. Chodzi o wyłonienie najemców lokali użytkowych MZZL-u 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej czy twórczej. To ukłon  
w kierunku osób, które mają ciekawe pomysły, ale nie zawsze dysponują środkami finansowymi na 
ich realizację. Ceny wynajmu lokali są bowiem bardzo konkurencyjne. 
W sumie do czwartej edycji zgłosiło się siedem podmiotów, a komisja konkursowa przyznała cztery 
lokale. 
Przedsięwzięcia zaproponowane przez mieszkańców: 

1. ul. 3 Maja 5 - Galeria Sztuki i Antyków, mini wystawy i warsztaty, 
2. ul. Dęblińska 1 - Studio fotograficzne, warsztaty foto, 
3. ul. Sobieskiego 3a - Autorska pracownia krawiecka, warsztaty dla dzieci, 
4. ul. Warszawska 3/36 - Zawody e-sportowe, turnieje gier planszowych. 

Warto przypomnieć, że zwycięzcy przez rok będą płacić czynsz w wysokości 1zł/m2 (w przypadku 
Warszawskiej 3/36 przez trzy lata), a potem preferencyjną stawkę określoną w zasadach konkursu. 
 
Sosnowieckie paszporty powróciły 
W 2019 r. zaprezentowane zostały specjalne sosnowieckie paszporty przeznaczone dla mieszkańców 
śląskich miast z możliwością wjazdu na teren Sosnowca w czasie wakacji. Opisano w nich 
najciekawsze miejsca w naszym mieście. Paszporty z miejsca stały się bohaterami wielu mediów. 
Paszporty powróciły w wakacje 2020 r. w nowej odsłonie. Na komplet składało się 10 paszportów, 
w których znajdują się opisy ciekawych miejsc i atrakcji w mieście m.in. rowerowy Sosnowiec, 
czerwony autobus, dziecięce all inclusive, dostęp do morza. 

                                                           
27

 Źródło: Wydział Kultury i Promocji Miasta. 
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Paszporty były dystrybuowane w Centrum Informacji Miejskiej (ul. Warszawska 3 – pasaż przy Placu 
Stulecia) oraz dostępne promocyjnie podczas wydarzeń w ramach „Czerwonego autobusu”. 
 

 
 
Konkursy świąteczne dla dzieci i młodzieży 
Przez sytuacje epidemiologiczną zeszłoroczna Manufaktura Św. Mikołaja odbyła się na nieco innych 
warunkach. Zamiast spotkań na żywo Urząd Miejski przygotował specjalne konkursy online,  
w których nasi młodzi obywatele wraz z rodzinami mogli się wykazać swoimi zdolnościami. Aby Boże 
Narodzenie 2020 r. było okresem pełnym miłości, nadziei oraz dobrej zabawy miasto przygotowało 
dwie konkurencje: 

 
1. SPECJALNA KARTKA ŚWIĄTECZNA 

Konkurs polegający na wspólnym wykonaniu przez rodziców z dziećmi kartek świątecznych, dowolną 
techniką i w dowolnym formacie. 
Zainteresowanie konkursem przerosło oczekiwania organizatorów. Wpłynęło 121 przepięknych prac. 
Jury składające się z pracowników Wydziału Kultury i Promocji Miasta oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Sosnowcu miało trudne zadanie. Komisja konkursowa zgodnie z regulaminem konkursu, 
przyznała nagrody w następujących kategoriach wiekowych: 

 w kategorii wiekowej – 0 -7 lat, 

 w kategorii wiekowej – 8 - 12 lat, 

 w kategorii wiekowej – 13 - 17 lat. 
 
Z uwagi na wysoki poziom wszystkich prac konkursowych Komisja oprócz zwycięzców postanowiła 
nagrodzić wszystkich uczestników konkursu. Nagrodami były, dopasowane odpowiednio do wieku, 
zestawy klocków Lego, gry planszowe oraz słuchawki bezprzewodowe. Nagrody można było odebrać 
w Centrum Informacji Miejskiej. 
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2. SOSNOWIECKI TELEDYSK ŚWIĄTECZNY 
Konkurs przeznaczony był dla sosnowieckich rodzin. Teledysk miał promować ideę wspólnego - 
rodzinnego spędzania Świąt Bożego Narodzenia oraz śpiewania kolęd, pastorałek oraz świątecznych  
i zimowych piosenek. 
Przysłano 15 prac konkursowych. Teledyski były bardzo różnorodne, wiele z teledysków posiadało 
własny tekst lub aranżację muzyczną. Sosnowiczanie pokazali, że mają wiele talentów i lubią spędzać 
czas rodzinnie. 
Spośród prac konkursowych jury wyłoniło troje zwycięzców i przyznało jedno wyróżnienie: 
Nagrodami były m.in. głośnik JBL GO 2, kamerka Xblitz Reborn 4K oraz gadżety miejskie: książka 
kucharska, t-shirt Zuzia, kubek, chusta, dżem oraz saszetka. 
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali miejskie gadżety: przewodniki miejskie, informatory, dżem, 
smycz, odblaski, breloki itp. 
Nagrodzone teledyski zostały przedstawione mieszkańcom w pierwszy dzień Świąt Bożego 
Narodzenia na Facebooku Prezydenta Sosnowca, Arkadiusza Chęcińskiego. 
 
Obydwa konkursy finansowane były z programu "Bliżej Siebie". 
 
Książka kucharska „Zagłębiowskie wspomnienia o jedzeniu” 
„Zagłębiowskie wspomnienie o jedzeniu, czyli tradycyjne potrawy kuchni Zagłębia Dąbrowskiego” 
powstały przy współudziale pracowników Urzędu Miejskiego w Sosnowcu i  wprowadzają czytelnika 
w świat zagłębiowskiej kuchni. Znajdziemy w niej 22 przepisy zilustrowane barwnymi fotografiami  
i dopełnione wspomnieniami mieszkańców regionu. Wśród przepisów królują dania 
nieskomplikowane, posiadające tradycyjny rodowód i przygotowywane w sosnowieckich domach  
od co najmniej pół wieku. 
W ramach promocji książki wyemitowano specjalny odcinek programu kulinarnego „Rączka gotuje” 
na TVP3 Katowice. Gościem była Dobrawa Skonieczna-Gawlik, etnolożka, pracownik Wydziału Kultury 
i Promocji Miasta oraz autorka wstępu do tej publikacji.  
 
"Zachowuj się na rowerze" – informator rowerowy 
We wrześniu 2020 r. Urząd Miejski wydał bezpłatny informator rowerowy zawierający dobre praktyki 
dla wszystkich miłośników dwóch kółek. 
Zasady bezpiecznego i zgodnego z przepisami zachowania się na rowerze spisał dla mieszkańców, 
specjalista ds. polityki rowerowej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu. 
Pierwsze dwa tysiące egzemplarzy sosnowieckiego poradnika rowerzyści otrzymali podczas  
13. Zagłębiowskiej Masy Krytycznej. Broszura zawierała też mapę z obecnymi, budowanymi  
i planowanymi trasami rowerowymi. 
 
 
„Budżet Obywatelski – 200 waszych pomysłów” – przewodnik 
W lipcu 2020 r. Urząd Miejski wydał przewodnik po inwestycjach zrealizowanych w ramach 
pierwszych pięciu edycji Budżetu Obywatelskiego. W ciągu tych kilku lat na terenie naszego miasta 
powstało ok. 200 inwestycji. 
 
 
„Sosno wspiera gastro” – specjalna kampania 
Okres pandemii to bardzo trudny czas dla lokalnych przedsiębiorców, przede wszystkim dla osób 
prowadzących działalność gastronomiczną. Sosnowiec chce ich wesprzeć i pokazać mieszkańcom,  
że dobrze zjeść można także „w dostawie/na wynos”, a zakupy u lokalnych restauratorów to również 
doskonały pomysł. 
W czasie pandemii na stronie internetowej miasta oraz w mediach społecznościowych prowadziliśmy 
listę punktów gastronomicznych, gdzie można zamówić posiłki „na wynos”. 
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11 grudnia 2020 r. ruszyła specjalna kampania reklamowa promująca sosnowiecką gastronomię. 
Reklamy „Sosno wspiera Gastro” pojawiły się w lokalnych mediach: w prasie, na stronach 
internetowych i w radiu, ale także w mediach społecznościowych i w przestrzeni publicznej (m.in. 
citylight). W audycjach radiowych można było np. wygrać bony do sosnowieckich restauracji. 
W sumie w akcji brało udział ponad 80 restauratorów. 
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XXIV. WYDARZENIA W MIEŚCIE28 

Pomimo trwającej pandemii udało się zorganizować wiele wydarzeń kulturalnych i imprez 
cyklicznych. Wszystkie wydarzenia odbyły się w reżimie sanitarnym i z zachowaniem wszelkich 
środków bezpieczeństwa. 
 
28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
Górka Środulska, hala sportowa przy ul. Braci Mieroszewskich 
12.01.2020 r. 
 
Główne wydarzenia zaplanowano przy Górce Środulskiej. Tam też odbył się plenerowy koncert.  
Na scenie pojawili się: Patrycja Markowska, Dżem, Skankan i Tabula Rasa. Kulminacją było światełko 
do nieba: bezhukowy pokaz sztucznych ogni. 
Wcześniej atrakcje czekały w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Braci Mieroszewskich. Na otwarcie 
28. finału WOŚP zagrała Sosnowiecka Orkiestra Dęta. Atrakcje na miejscu to m.in.: Akademia 
Udzielania Pierwszej Pomocy, pokazy sztuk walki, kursy, instruktaże przy udziale ogromnej liczby 
uczniów sosnowieckich szkół, turniej e-sportów, pokazy sportowe, konsultacje zdrowotne  
i dietetyczne. W hali stanęła też największa orkiestrowa puszka w Polsce. 
Wydarzeniu towarzyszyły licytacje m.in.:  złoty sosnowiecki paszport, patronat nad Stawikami, roczny 
wstęp na wydarzenia w sosnowieckiej Muzie, trening z piłkarzami Zagłębia Sosnowiec, nadanie 
imienia owieczce z zoo w parku im. Jacka Kuronia w Kazimierzu Górniczym. 
 
Czerwony Autobus 
Parki i place zabaw na terenie miasta 
25.07-13.09.2020 r. 
 
Ze względu sytuację epidemiologiczną zorganizowanie tradycyjnego „Tygodnia Dziecka” okazało się 
niemożliwe jednak udało się zorganizować kilka atrakcji dla najmłodszych. 
Wyprodukowany w latach osiemdziesiątych Jelcz M11, ponownie pojawił się na ulicach Sosnowca. 
Pięknie zachowany w oryginalnych barwach i wyposażeniu pojazd, tym razem wziął udział  
w programie „Bliżej Siebie – Bliżej marzeń”. 
Autobus w każdy weekend był obecny w różnych częściach miasta (m.in. Ostrowy, Maczki, Milowice, 
Pogoń, Sielec, Niwkę, Bór, Porąbkę i Klimontów). Odwiedził parki i osiedla, a razem z nim 
zaprezentowano przedstawienia teatralne Teatru Zagłębia, koncerty Sosnowieckiej Orkiestry Dętej 
oraz animacje dla dzieci. Niespodzianką było kino rowerowe na Stawikach oraz sosnowieckie 
podchody. 
Teatr Zagłębia przygotował specjalny spektakl pn. „Republika Marzeń”. Unikalny spektakl, w którym 
to nie widz przychodzi do teatru, ale teatr do widza. Przedstawienie jest nastawione na interakcję  
z widzami, którzy oglądają je z okien. Jego akcja toczy się na Oceanie Marzeń, gdzie dryfujące po 
nieznanych wodach statki-bloki spotykają się z przedstawicielami wyimaginowanej Republiki Marzeń, 
której ambasadą jest Teatr Zagłębia. W skład „marzycielskiej” ekipy wchodzą m.in. Prezydentka 
Republiki Marzeń, Kierowniczka Wydziału Marzeń Stosowanych czy Minister Transportu i Podróży. 
Sosnowiecka Orkiestra Dęta przygotowała ciekawy repertuar muzyki znanej i popularnej, która od 
razu integrowała zebranych mieszkańców. Nierzadko przy występach blisko bloków/osiedli, na 
dźwięk muzyki mieszkańcy wychodzili z domów lub wspólnie słuchali z balkonów. 
Integracyjne kino rowerowe zostało zorganizowane podczas dwóch wieczorów przy niezwykle 
popularnych Stawikach, które zwykle jest miejscem rodzinnego spędzania czasu. Przed samym kinem 

                                                           
28

 Źródło: Wydział Kultury i Promocji Miasta. 
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od pewnego czasu odbywały się animacje dla najmłodszych. Ze względu, że jest to miejsce popularne 
dla rowerzystów, działał również serwis rowerowy, gdzie uczestnicy mogli podjechać i dokonać 
drobnych napraw, jak również otrzymać wskazówki poprawnego dbania o swoje jednoślady.  
Ze względu na panującą pandemię program „Czerwonego Autobusu” został specjalnie tak ułożony, 
aby animatorzy, aktorzy i Orkiestra wystąpili w jednym miejscu niecałą godzinę, a następnie udali się 
w inną część miasta i tam również pokazali się ok. godzinę. Autobus za każdym razem odwiedzał inne 
miejsca – były to parki, osiedla, place zabaw. 
Sosnowieckie podchody integracyjne odbywały się na w terminie od 11 lipca do 12 września 2020 r. 
Warunkiem uczestniczenia w podchodach było przybycie na każdą z sześciu tras gry, które mieściły 
się wokół sosnowieckich instytucji kultury i rozwiązywanie zagadek umieszonych na specjalnych 
tabliczkach. Trasy podchodów były następujące: 

 Trasa Nr 1 „Teatr Zagłębia i Zagłębiowska Mediateka” – start Teatr Zagłębia, ul. Teatralna 4, 

 Trasa Nr 2 „MDK Kazimierz” – start Pomnik Pary Górniczej w Park im. Jacka Kuronia przy  
ul. Armii Krajowej, 

 Trasa Nr 3 – „Maczki” – start Miejski Klub Maczki ul. Krakowska 26, 

 Trasa Nr 4 „Energetyczne Centrum Kultury” – start Energetyczne Centrum Kultury,  
ul. Będzińska 56, 

 Trasa Nr 5 „Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki” – start Mural na kamienicy w Parku 
Sieleckim przy ul. 3 Maja, 

 Trasa Nr 6 „Muzeum Pałac Schoena” – start Muzeum Pałac Schoena ul. Chemiczna 12. 
Na każdej z tras gracze odnajdowali od 6 do 10 zagadek umieszczonych na specjalnych tabliczkach. 
Odpowiedzi na pytania należało wpisywać do specjalnej karty gracza. Część zadań wymagało od 
uczestników odwiedzenia instytucji np. Zamku Sieleckiego czy Pałacu Schoena, które były dla nich 
dostępne bezpłatnie. Taka możliwość pozwoliła graczom na zwiedzenie sosnowieckich zabytków  
i zapoznanie się z historią miasta. Gra „Sosnowieckie podchody” była doskonałą formą spędzenia 
wolnego czasu na świeżym powietrzu dla rodzin z dziećmi, grupki przyjaciół, jak również 
indywidualnych uczestników przygody. Frekwencja zależała od miejsca i dzielnicy, ale za każdym 
razem były to przynajmniej 20-osobowe grupy rodziców z dziećmi. 
 
Zagłębie za pół ceny 
04-06.09.2020 r. 
 
W dniach 4-6 września w Sosnowcu ponownie odbyła się akcja "Zagłębie za pół ceny". 
Wszystko zaczęło się od akcji "Sosnowiec za pół ceny" w 2012 roku. W 2015 roku wyszliśmy poza 
miasto i od tej pory za pół ceny jest Zagłębie: Sosnowiec, Będzin, Czeladź i Dąbrowa Górnicza. 
„Zagłębie za pół ceny” powstało po to, aby zachęcić mieszkańców do zapoznania się i skorzystania  
z oferty przedsiębiorców, a przede wszystkim spędzania wolnego czasu w mieście. Akcja polega na 
jednorazowym wspólnym obniżeniu cen o 50% na wybrane produkty lub usługi w jeden weekend. 
Początkowo przedsięwzięcie ograniczało się jedynie do lokali gastronomicznych, ale jego sukces 
spowodował, że ponownie zaprosiliśmy do wzięcia udziału nie tylko przedsiębiorców z branży 
gastronomicznej. 
W akcji wzięło udział 21 restauracji czy barów. Można było również skorzystać z oferty usług od 27 
różnych firm. Pełna lista lokali biorących udział w akcji była dostępna na specjalnej stronie 
www.zaglebiezapolceny.pl 
 
Miejskie kolędowanie z MUZĄ - wersja online 
25.12.2020 r. 
 
Ze względu na sytuację epidemiologiczną tradycyjne spotkanie kolędowe nie mogło odbyć się  
w Muzie. W tym wyjątkowym roku przygotowano specjalną wersję online, gdzie kolędy wykonywali 
m.in. pracownicy Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych, Miejskiego Zakładu Usług 
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Komunalnych i Miejskiego Domu Kultury Kazimierz. W całym przedsięwzięciu umieszczono również 
zwycięskie wykonania piosenek świątecznych z konkursu „Sosnowiecki teledysk świąteczny”. 
Całość została przedstawiona mieszkańcom w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia na Facebooku 
Prezydenta Sosnowca, Arkadiusza Chęcińskiego. 
 
 

L.p. Nazwa wydarzenia Miejsce Data 

1. 

157. Rocznica wybuchu 
powstania styczniowego 

Maczki 
 
 
 
Dworzec Główny – ul. 3 Maja 
16 – tablica upamiętniająca 
zdobycie 
budynku przez powstańców 
styczniowych 

01.02.2020 r. 
 
 
 
06.02.2020 r. 
 

2. 

115. Rocznica Rewolucji 
1905r. 

Tablica przy dawnej Hucie im. 
M. Buczka 
Mogiła zbiorowa robotników 
demonstrujących 9 lutego 
1905 roku – cmentarz 
zagórski 

10.02.2020 r. 
 

3. 
75. rocznica zamordowania 

rodziny Mackiewiczów  

i Jerzego Piwowarczyka 

Kościół Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy,  
ul. Stefana Starzyńskiego 74 

12.02.2020 r. 
 

4. 

40. Rocznica powstania 
Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów 

Skwer Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów  
(ul. Żytnia) 
 
Zagłębiowska Mediateka 

17.02.2020 r. 
 
 
 
godz. 12:00 

5. 

Lokalna edycja projektu 
"Tropem Wilczym. Bieg 
Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych” 

Start biegu - z placu przed 
Urzędem Miejskim  
w Sosnowcu przy alei 
Zwycięstwa 20. 
Skwer im. Danuty 
Siedzikówny „Inki”, ul. Orla 

01.03.2020 r. 
 

6. 

98. rocznica przyłączenia 
części Górnego Śląska do 
odradzającego się Państwa 
Polskiego 

Tablica na budynku Urzędu 
Miejskiego przy  
al. Zwycięstwa 20. 
Płyta upamiętniająca powrót 
Śląska do odradzającego się 
Państwa Polskiego przy  
ul. Sobieskiego. 

20.06.2020 r. 

7. 

Odsłonięcie tablicy 
poświęconej armii 
ochotniczej walczącej z 
bolszewikami 

ul. Warszawska 6 18.07.2020 r. 

8. 

 81. rocznica wybuchu II 
wojny światowej 

Grób zbiorowy wojenny 
rozstrzelanych przez 
hitlerowców 4-6 września 
1939 roku; 
(cmentarz przy ul. Smutnej). 

01.09.2020 r. 

9. 
81. rocznica agresji ZSRR na 
Polskę 

Symboliczny grób rodziny 
Mackiewiczów i Jerzego 
Piwowarczyka – Ostrowy 

17.09.2020 r. 
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Górnicze (stary szyb Dorota) 
ul. gen. Waltera Janke 

10. 

Barbórka 
 

Teren byłej kopalni 
„Sosnowiec” (szyb Anna) 
Tablica przy ul. Wojska 
Polskiego 6 (budynek Wyższej 
Szkoły Medycznej) 
Kościół NMP Częstochowskiej 
ul. Reja 9 

04.12.2020 r. 

11. 
39. rocznica wprowadzenia 

stanu wojennego 
Rondo Solidarności – 
Sosnowiec Niwka 

12-13.12.2020 r. 

Tabela 54: Wydarzenia w jakich uczestniczyły Władze Miasta Sosnowca w 2020 roku 
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XXV.   BUDUJEMY DLA WAS29 

Rok 2020, który okazał się dla nas wszystkich trudnym wyzwaniem był jednak wyjątkowy pod 
względem ilości środków finansowych, dzięki którym mogliśmy kontynuować i zaczynać nowe 
inwestycje w mieście. Z założonych 236.527.674,27 zł udało się ostatecznie wydatkować na koniec 
2020 r. rekordową kwotę 201.642.235,52 zł co stanowi 85,25% planu30. Jest to znaczący wzrost 
w stosunku do lat ubiegłych, zwłaszcza roku 2019 r., w którym to na inwestycje przeznaczono 
ostatecznie 127.502.987,83 zł z zaplanowanych 165.935.185,88 zł.31 
 

 
 
Dzięki tak konsekwentnie 
prowadzonej polityce rozwoju 
Sosnowiec dzień po dniu staje 
się miejscem przyjaznym dla 
każdego a inwestycje, które 
pod wspólnym szyldem 
#BudujemyDlaWas będą 
służyć polepszeniu jakości 
życia obecnym oraz przyszłym 
pokoleniom Sosnowiczan. 
Poniżej przedstawiono 
zestawienie inwestycji 
będących w fazie projektowej, 

w trakcie realizacji prac oraz po ich zakończeniu. 
 

l.p. Nazwa zadania Opis 

1. Przebudowa ul. Kukułek w Sosnowcu 

Przebudowa ul. Kukułek na całym odcinku od 
skrzyżowania z ul. Kombajnistów do skrzyżowania  

z ul. 11 listopada. Budowa nowego chodnika, 
oświetlenia oraz odwodnienia. Celem inwestycji jest 

poprawa dostępności komunikacyjnej oraz warunków 
bezpieczeństwa użytkowników  ruchu kołowego  

i pieszego. Zadanie w trakcie realizacji. 

                                                           
29

 Źródło: Wydział Inwestycji. 
30

 http://www.bip.um.sosnowiec.pl/a,543092,sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-sosnowca-oraz-sprawozdanie-o-

ksztaltowaniu-sie-wieloletniej-.html 
31

 http://www.bip.um.sosnowiec.pl/a,540356,prezentacja-podstawowych-informacji-z-dzialalnosci-organu-wykonawczego-
miasta-sosnowca-za-2019-rok.html 

 

http://www.bip.um.sosnowiec.pl/a,543092,sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-sosnowca-oraz-sprawozdanie-o-ksztaltowaniu-sie-wieloletniej-.html
http://www.bip.um.sosnowiec.pl/a,543092,sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-miasta-sosnowca-oraz-sprawozdanie-o-ksztaltowaniu-sie-wieloletniej-.html
http://www.bip.um.sosnowiec.pl/a,540356,prezentacja-podstawowych-informacji-z-dzialalnosci-organu-wykonawczego-miasta-sosnowca-za-2019-rok.html
http://www.bip.um.sosnowiec.pl/a,540356,prezentacja-podstawowych-informacji-z-dzialalnosci-organu-wykonawczego-miasta-sosnowca-za-2019-rok.html
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2. Przebudowa ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu 

W ramach zadania przewidziano przebudowę  
ul. Ostrogórskiej od skrzyżowania Jagiellońską do 
rejonu przejazdu kolejowo - drogowego.  Zadanie 
obejmuje przebudowę pasa drogowego a w tym: 

przebudowę jezdni, budowę ciągów pieszo - 
rowerowych, budowę parkingu, budowę zatok 

postojowych, przebudowę skrzyżowań, budowę 
oświetlenia, budowę odwodnienia, przebudowę 

infrastruktury kolidującej z zadaniem, budowę zatoki 
dla policji, przebudowę skrzyżowań na 

przedmiotowym odcinku. Zadanie zakończone. 

3. 
Przebudowa układu drogowego w rejonie  

ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu, 
w tym ETAP I, ETAP II 

Trwa regulacja stanu prawnego terenu pod 
inwestycje. 

4. 

Przebudowa ul. Ostrogórskiej w tym:  
 

1) Przebudowa ul. Ostrogórskiej na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do 
skrzyżowania z ul. 1 Maja 

2) Budowa ścieżki rowerowej przy 
ul. Jagiellońskiej 

W ramach zadania przewidziano przebudowę  
ul. Ostrogórskiej od skrzyżowania z ul. 3 Maja do 

gracy z Gminą Mysłowice. Zadanie obejmuje 
przebudowę pasa drogowego a w tym: przebudowę 

jezdni, budowę ciągów pieszo - rowerowych, budowę 
zatok autobusowych, budowę zatok postojowych, 

przebudowę skrzyżowań, budowę oświetlenia, 
budowę odwodnienia, przebudowę infrastruktury 
kolidującej z zadaniem, budowę zatoki dla policji, 

przebudowę skrzyżowań na przedmiotowym odcinku.  
Zadanie w trakcie realizacji. 

5. 
Przebudowa ul. Ostrogórskiej  

w Sosnowcu-etap II 

W ramach zadania przewidziano przebudowę  
ul. Ostrogórskiej od skrzyżowania z ul. 3 Maja do 

gracy z Gminą Mysłowice. Zadanie obejmuje 
przebudowę pasa drogowego a w tym: przebudowę 

jezdni, budowę ciągów pieszo - rowerowych, budowę 
zatok autobusowych, budowę zatok postojowych, 

przebudowę skrzyżowań, budowę oświetlenia, 
budowę odwodnienia, przebudowę infrastruktury 

kolidującej z zadaniem, przebudowę skrzyżowań na 
przedmiotowym odcinku. Zadanie zakończone. 

6. 
Przebudowa fragmentu  

ulicy 3 Maja w Sosnowcu 

W ramach zadania wykonano nową warstwę ścieralną 
na pow. ok. 9000 m

2
, wymieniono krawężniki, 

wymieniono kratki wpustów ulicznych, zastosowano 
włazy "pływające" na studniach kanalizacyjnych, 

wymieniono bariery drogowe. 
Dodatkowo w ramach zadania w zakresie tunelu 
tramwajowego wykonano wzmocnienie podłoża 

gruntowego, prace fundamentowe, izolacje, 
umocnienie skarp i gruntu geosiatką, wymianę barier 

ochronnych. Zadanie zakończone. 
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7. 
Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego 

 w Sosnowcu 

Rozbudowa  ul. Zaruskiego na całym odcinku od 
skrzyżowania z Kombajnistów do ronda Jana Pawła II, 
przebudowa ul. Bora Komorowskiego na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Zaruskiego do skrzyżowania  
z ul. Blachnickiego wraz z rozbudową skrzyżowań, 

budową chodników, ścieżki rowerowej, zatok 
autobusowych,  miejsc parkingowych,  kanalizacji 
deszczowej oraz przebudową oświetlenia. Celem 
inwestycji jest poprawa  przepustowości układu 

drogowego  oraz warunków bezpieczeństwa 
użytkowników  ruchu kołowego,  pieszego i kołowego, 

umożliwienie skomunikowania nowopowstających 
obiektów sportowych i mieszkaniowych.  

Zadanie w trakcie realizacji. 

8. 
Budowa i rozbudowa małych węzłów 
przesiadkowych i łączących je ścieżek 

rowerowych na terenie Sosnowca-Etap III 

W ramach zadania przebudowano przejście  
podziemne pod ul. Sienkiewicza  (rejon CH Plaza)  

wybudowano  wypożyczalnię rowerów,  biletomat, 
zbudowano ciąg pieszo-rowerowy 

 o długości ok. 1 km. Zadanie uzyskało 
dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020. 

Zakończone w dniu 01-04-2021 r. 

9. Budowa i rozbudowa ul. Szosowej w Sosnowcu 
Wypowiedziano porozumienie 

 z firmą Metropolis. 

10. 
Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej  

z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu 

Rozbudowa istniejącego skrzyżowania ul. Wileńskiej  
z ul. Łukasiewicza i Minerów, wraz budową nowych 

zatok autobusowych,  chodnika, kanalizacji 
deszczowej i przebudowa oświetlenia. Celem 

inwestycji jest poprawa  przepustowości układu 
drogowego  oraz warunków bezpieczeństwa 
użytkowników  ruchu kołowego,  pieszego.  

Zadanie w trakcie realizacji. 

11. Budowa drogi łączącej ul. Czeladzką z ul. Suchą 

Budowa nowego odcinka drogi wraz z chodnikiem, 
oświetleniem i odwodnieniem,  miejscami 

parkingowymi, która połączy ul. Suchą z ul. Czeladzką. 
Celem zadania jest poprawa spójności i dostępności 

komunikacyjnej.  Zadanie w trakcie realizacji. 

12. Przebudowa ul. Małachowskiego 

Przebudowa ul. Małachowskiego w zakresie  wymiany 
nawierzchni, jezdni i chodników, miejsc 

parkingowych, elementów małej architektury,  
przebudowa  oświetlenia i monitoringu, rewitalizacja 
zieleni,  na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do 
skrzyżowania  z ul. Mościckiego wraz z przebudową  

ul. Targowej i Kościelnej na odcinkach od  
ul. Małachowskiego do ul. Modrzejowskiej. Celem 
zadania jest zmiana zagospodarowania przestrzeni 
publicznej, poprawa estetyki,  rewitalizacja zieleni.   

Zadanie w trakcie realizacji. 
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13. 
Rozbudowa i przebudowa DK 94  

w Sosnowcu Etap II 

Rozbudowa i przebudowa kolejnego etapu DK94 na 
terenie Sosnowca.  Celem zadania jest  zwiększenie 

przepustowości układu drogowego, poprawa 
warunków i bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenie 

oddziaływań i uciążliwości ruchu drogowego 
(szczególnie ruchu tranzytowego), poprawa spójności 

i dostępności komunikacyjnej. 

 

14. 
Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z budową 

kanalizacji deszczowej 

W ramach zadania wykonano drogę do terenów 
inwestycyjnych pomiędzy drogą S1 a ul. Wiejską.  
W ramach zadania wykonano nową drogę wraz  
z oświetleniem i odwodnieniem. Droga została 

sfinansowana przed prywatny podmiot a następnie 
przekazana Gminie Sosnowiec.  Trwa wypłata 

odszkodowań. 

15. 

Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala 
Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu 

wraz z realizacją zespołu parkingów w celu 
poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. 

Jana Pawła II w Sosnowcu 

Rozbudowa ul. Hubala - Dobrzańskiego od 
skrzyżowania z ul. Gacka do skrzyżowania z  

ul. Zapolskiej wraz z przebudową skrzyżowania oraz 
rozbudową  ul. G. Zapolskiej na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Hubala – Dobrzańskiego do zjazdu 
do Centrum Pediatrii   im. Jana Pawła II. W ramach 
zadania  zostanie przebudowany układ drogowy, 

chodniki, oświetlenie, powstanie nowa kanalizacja 
deszczowa, zatoka autobusowa, zintegrowany 

przystanek autobusowo/tramwajowy, oraz nowe 
miejsca parkingowe dla obsługi Centrum Pediatrii.  
Celem zadania jest  zwiększenie przepustowości 

układu drogowego, poprawa warunków  
i bezpieczeństwa ruchu, poprawa spójności 

 i dostępności komunikacyjnej, w szczególności do 
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II.  

 Zadanie w trakcie realizacji. 
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16. 
Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka  

i ul. Niepodległości 

Budowa nowego odcinka drogi wraz z chodnikiem, 
ścieżką rowerową, oświetleniem i odwodnieniem,  
miejscami parkingowymi, która połączy ul. Sedlaka  
z ul. Niepodległości. Celem zadania jest poprawa 

spójności i dostępności komunikacyjnej. 

17. 
Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza  

z ul. Paderewskiego w Sosnowcu 

Rozbudowa istniejącego  skrzyżowania  
ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego na skrzyżowanie 

typu rondo wraz  z  przebudową chodników, 
kanalizacji deszczowej, oświetlenia, budową ścieżki 

rowerowej. Celem zadania jest  zwiększenie 
przepustowości układu drogowego, poprawa 

warunków i bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenie 
oddziaływań i uciążliwości ruchu drogowego. 

 Zadanie w trakcie realizacji. 

18. 
Rozbudowa i przebudowa DK94  w Sosnowcu- 

Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK94  
z ul. Długosza 

Rozbudowa skrzyżowania jednopoziomowego  DK-94 
z ul. Jana Długosza na skrzyżowanie dwupoziomowe  
z rondem w ciągu ul. Długosza.  Zadanie  obejmuje: 
przebudowę DK94 na odcinku 1,31 km, przebudowę 
ul. Długosza na odcinku 331,23 m, budowę łącznic 

ulic, przebudowę  zjazdów, budowę wiaduktu, 
budowę ekranów dźwiękochłonnych,  budowę  

i  przebudowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej, sieci teletechnicznych, 

monitoringu  i kabli elektroenergetycznych. Celem 
zadania jest  zwiększenie przepustowości układu 

drogowego, poprawa warunków i bezpieczeństwa 
ruchu, zmniejszenie oddziaływań i uciążliwości ruchu 

drogowego (szczególnie ruchu tranzytowego), 
poprawa spójności i dostępności komunikacyjnej. 

Zadanie w trakcie realizacji. 

19. 
Budowa i rozbudowa małych węzłów 
przesiadkowych i łączących je ścieżek 

rowerowych na terenie Sosnowca - etap II 

W ramach zadania planowana jest przebudowa 5 
przejść podziemnych (skrzyżowanie ul. Ostrogórskiej  

z ul. 1 Maja; skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. 
Piłsudskiego; skrzyżowanie ul. Piłsudskiego  

z Al. Mireckiego; skrzyżowanie ul. Piłsudskiego  
z ul. Sobieskiego, skrzyżowania ul. 3 Maja  

z ul. Żeromskiego)  budowa 12 wypożyczalni rowerów 
wraz z dostawą rowerów, budowa 2 biletomatów, 

budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości  
ok. 5,8 km. Zadanie uzyskało dofinansowanie  

z środków RPO WSL 2014-2020. Zadanie w trakcie 
realizacji. 

20. 

Modernizacja infrastruktury autobusowo-
tramwajowej na terenie Sosnowca  - budowa  
i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych  

i łączących je ścieżek rowerowych ETAP I 

Zadanie zakończone i rozliczone. 

21. 
Przebudowa placu przed dworcem PKP przy 

 ul. 3 Maja w Sosnowcu 

Przewidziano wykonanie nowych nawierzchni 
kamiennych, przebudowę zadaszeń przejść 

podziemnych, budowę pawilonu usługowego w tym 
budowę pomieszczeń toalet, budowę oświetlenia, 

budowę odwodnienia, budowę fontanny, realizację 
elementów małej architektury, wykonanie nasadzeń. 
Dodatkowo w ramach zadania zaplanowano budowę 
parkingu naziemnego pomiędzy obiektem SEZAM na 
wiaduktem kolejowym.  Zadanie w trakcie realizacji. 
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22. 
Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy 

 Al. Zwycięstwa 20 
Opracowano dokumentację projektową. 

 Zadanie w trakcie realizacji. 

23. 
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego 

przy ul. I. Mościckiego 14 

Postępowanie przetargowe na wyłonienie 
Wykonawcy robót budowlanych zostało 

przygotowane. Termin realizacji inwestycji - 9 
miesięcy od dnia podpisania umowy. 

24. 
Przebudowa sekretariatu Urzędu Miejskiego  

w Sosnowcu przy Al. Zwycięstwa 20 

Wykonano: demontaże, montaż nadproża z belek 
stalowych, malowanie ścian i sufitów, montaż drzwi 

 i przegrody szklanej, wykładzina dywanowej. Zadanie 
zakończone. Odbiór końcowy odbył się w dniu 

21.05.2020 r. 

25. 

Rozbudowa i nadbudowa budynku przy  
ul. Czarnej 14 wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania byłego budynku pogotowia na cele 
biurowe 

Ogłoszono postępowanie przetargowe na 
opracowanie dokumentacji projektowej.  

Wyłoniono biuro projektowe. 

26. 
Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku 

SP Nr 21, ul. Zawodzie 34 
Zadanie realizowane w ramach termomodernizacji 

obiektu. 

27. 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 

przy ul. Hutniczej w Sosnowcu 

W trakcie wyboru Wykonawcy dokumentacji 
projektowej. Termin realizacji inwestycji - 6 miesięcy 

od dnia podpisania umowy. 

28. 
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 

przy ul. Czołgistów w Sosnowcu 

Przebudowa dachu została wykonana. WIM jest  
w posiadaniu dokumentacji projektowej na 

termomodernizację placówki. 

29. 
Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole 

Podstawowej Nr 35 w Sosnowcu 
Opracowano dokumentację projektową. 

30. 
Termomodernizacja obiektu szkolnego SP Nr 27, 

ul. Grabowa 2 
Zadanie zrealizowane w zakresie dokumentacji 

projektowej. 

31. 
Termomodernizacja SP nr 1 przy  
ul. Niepodległości w Sosnowcu 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej 
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32. 

Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych  
w Sosnowcu  - część I  

Termomodernizacja obiektów oświatowych SP 
 nr 21 i nr 35 w Sosnowcu 

Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 
robót budowlanych 20.05.2021 r. 

33. 
Termomodernizacja obiektu przedszkolnego PM 

nr 5, ul. Ostrogórska 37 

WIM jest w posiadaniu dokumentacji projektowej. 
Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach RPO 

WSL 2014-2020 

34. 
Instalacja monitoringu wizyjnego dla Szkoły 

Podstawowej Nr 42 i Przedszkola Miejskiego Nr 
51 

Zadanie zrealizowane. Zakończone. 

35. 
Adaptacja poddasza na pomieszczenia socjalne  

w budynku PM nr 33, ul. Ogrodowa 6 
Zadanie zrealizowane. Zakończone. 

36. 
Rozbudowa placów zabaw na terenie przedszkoli 

miejskich w Sosnowcu 

Zadanie zakończone i odebrane. 
Zakres: montaż urządzeń zabawowych na terenie 7 

przedszkoli miejskich. 

37. 
Termomodernizacja Przedszkola nr 40 przy  

ul. Gwiezdnej w Sosnowcu" 

Wydział Inwestycji posiada dokumentację 
projektową. Zadanie zgłoszone do dofinansowania  

w ramach RPO WSL 2014-2020 

38. 
Adaptacja budynku przy ul. Legionów 9 na 

potrzeby przeniesienia przedszkola PM Nr 30 
Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin 

zakończenia zadania to 31.08.2021 r. 

39. 
Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku 

PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19-etap II 
Zadanie zrealizowane. Zakończone. 

40. 
Przebudowa kuchni w budynku PM Nr 50,  

ul. Franciszkańska 19 
Zadanie zrealizowane. Zakończone. 

41. 
Budowa placu zabaw w PM Nr 19 przy 

 ul. Ostrogórskiej 

Zakres zadania obejmował montaż urządzeń 
zabawowych, nawierzchni bezpiecznej i elementów 

małej architektury (stoliki, regulamin) 

42. 

Termomodernizacja 5 obiektów edukacyjnych  
w Sosnowcu  - część II  

Termomodernizacja obiektów oświatowych - 
Przedszkoli Miejskich nr 3, nr 18, nr 31  

w Sosnowcu" 

Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 
robót budowlanych to 20.05.2021 r. 

43. 
Przebudowa niecki basenowej w budynku CKZiU 

przy ul. Legionów 

Trwa przygotowanie dokumentów do uruchomienia 
procedury przetargowej na opracowanie 

dokumentacji projektowej. 

44. 
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły CKZiU 

zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 31  
w Sosnowcu 

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 
inwestycji 28.02.2021 r. 

45. 
Termomodernizacja budynku VI Liceum 
Ogólnokształcącego im. J. Korczaka przy  

ul. Zamenhofa 15 w Sosnowcu 

WIM jest w posiadaniu dokumentacji projektowej. 
Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach RPO 

WSL 2014-2020 

46. 
Termomodernizacja obiektu szkolnego IX LO,  

ul. Dormana 9a 

WIM jest w posiadaniu dokumentacji projektowej. 
Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach RPO 

WSL 2014-2020 

47. 
Termomodernizacja II LO E. Plater w Sosnowcu, 

ul. Parkowa 1" 
Zadanie zakończone. Odbiór końcowy odbył się  

w dniu 03.01.2020 r. 



Raport o stanie Gminy Sosnowiec za 2020 rok 

Urząd Miejski w Sosnowcu 
 

41-200 Sosnowiec  aleja Zwycięstwa 20  Tel. +48 32 296 06 00  fax +48 32 296 06 05  um.sosnowiec.pl 153 

 

 

48. 

Rewitalizacja na cele społeczne dzielnicy 
Kazimierz Górniczy:  

1. MDK Kazimierz wraz z otoczeniem   
2. Muszla Koncertowa wraz z otoczeniem w Parku 

im. J. Kuronia w Sosnowcu 

W zakresie części 1 wykonano: remont instalacji c.o., 
elewację istniejącego budynku MDK, remont Sali 

koncertowej w MDK, wykończono budynek 
nowoprojektowanym wraz z wyposażeniem  

i zagospodarowaniem terenu. Część 1 - odbiór 
końcowy w dniu 22.04.2020 r. Remont sali w budynku 

MDK- odbiór końcowy w dniu 11.09.2020 r.  
W zakresie części 2 zadanie zakończone w 2019 r. 

 

49. 
Rozbudowa ZSO nr 11 przy ul. Skwerowej 21  
w Sosnowcu na potrzeby utworzenia żłobka 

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin 
zakończenia zadania to 30.04.2021 r. 
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50. 
Termomodernizacja budynku żłobka przy  

ul. Suchej 23 w Sosnowcu 

Wykonano docieplenie ścian z wełny mineralnej wraz 
z wyprawą elewacyjną. Zadanie zakończone. Odbiór 

końcowy w dniu 08.10.2020 r. 

51. 
Adaptacja budynku przy ul. Suchej 23  

w Sosnowcu na potrzeby żłobka 

Zadanie dotyczyło adaptacji istniejącego budynku 
położonego przy ul. Suchej 23 na potrzeby żłobka. 

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu 
Maluch. W ramach zadania przewidziano rozbudowę 

istniejącego obiektu, przebudowę wewnętrznych 
instalacji, remont istniejących pomieszczeń, 

przebudowę kuchni, budowę windy osobowej oraz 
towarowej, wykonanie nowego zagospodarowania, 

dostawa wyposażenia. 

52. Odwodnienie ul. Jedności 
Zadanie polega na eliminacji zalewiska w rejonie 

budynku nr 42 przy ul. Jedności. 

53. 
Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu 

-etap IV 

Zadanie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, wodociągowej w rejonie Ostrów 

Górniczych w Sosnowcu.  Sosnowieckie Wodociągi 
planują realizować zakres dot. sieci kanalizacji 

sanitarnej i wodociągowej. Gmina Sosnowiec planuje 
realizować zakres dot. przebudowy dróg, wykonania 

odwodnienia oraz oświetlenia. 

54. 
Zielone płuca osiedla. Strefa rekreacji aleja róż 

(BO 20/XIII/4) 

Zagospodarowanie terenu miejskiego na skwer 
osiedlowy w zakresie wykonania nowych ciągów 

pieszych, oświetlenia parkowego, montażu ławek, 
koszy, pergoli i wykonania nasadzeń drzew, krzewów  

i bylin. 

55. 
Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: 

Staropogońskiej, Małobądzkiej i Gospodarczej 
(BO 20/II/7) 

Zagospodarowanie terenu miejskiego na skwer 
osiedlowy w zakresie wykonania nowych ciągów 

pieszych, placu zabaw, siłowni plenerowej,  
nawierzchni bezpiecznych, montażu ławek, kosza  

i wykonania nasadzeń drzew, krzewów i bylin. 

56. 
Rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw 

między ul. Norwida, Rodakowskiego, Witkiewicza 
(BO 20/IV/1) 

Wykonanie ogrodzonego placu zabaw, nawierzchni 
bezpiecznych,  ciągu pieszego, montaż ławek i koszy. 

57. 
Fabryka aktywności od juniora do seniora 

 (BO 20/V/3) 

Wykonanie ogrodzonego placu zabaw, nawierzchni 
bezpiecznych,  siłowni plenerowej, montaż ławek  

i koszy. 

58. 
Nowoczesny plac zabaw w Ogrodzie zabaw 
dziecięcych im. Baczyńskiego w Milowicach  

(BO 20/I/1) 

Wykonanie ogrodzonego placu zabaw, nawierzchni 
bezpiecznych, montaż ławek i koszy. 

59. 
Zagospodarowanie placu przed biblioteką  

(BO 20/IX/2)" 

Wykonanie utwardzonego dojazdu i miejsca 
postojowego wraz z oświetleniem, nasadzeniami 

krzewów i traw oraz  montażem ławek i koszy. 

60. 
Modernizacja placu zabaw ul. Białostocka  

(BO 20/VIII/4) 
Wykonanie  placu zabaw, nawierzchni bezpiecznych,  

siłowni plenerowej. 

61. 
Odnowa terenów zielonych w Sosnowcu przy  

ul. Popiełuszki i ul. Kamiennej - Etap I 

Zadanie nie zostało objęte realizacją z powodu nie 
uregulowanej sytuacji formalno prawnej 

nieruchomości. 
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62. Zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej 
Wykonanie nowych alejek, montaż ławek i koszy, 

nasadzenia krzewów i traw ozdobnych. 

63. 

Park linowy wraz ze ścianką i trampolinami. Strefa 
aktywnego seniora. Tężnia solankowa w Parku 

 im. Jacka Kuronia  
(BO 20/O/16) 

Wykonanie tężni solankowej wraz  
z zagospodarowaniem terenu wokół tężni, wykonanie 
przyłączy elektrycznego i wodociągowego, wykonanie 

oświetlenia i podświetlenia tężni, remont chodnika  
o nawierzchni asfaltowej, wykonanie linowego toru 

przeszkód (mini park linowy), montaż trampolin 
ziemnych. 

64. 
Tężnia solankowa na Zagórzu - zdrowie  

i wypoczynek dla wszystkich  
(BO 20/VII/2)" 

Wykonanie tężni solankowej wraz  
z zagospodarowaniem terenu wokół tężni, wykonanie 
przyłączy elektrycznego i wodociągowego, wykonanie 

podświetlenia tężni. 

65. 

Zagłębiowski Park Linearny-rewitalizacja obszaru 
funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy 

przez rozwój terenów zielonych -Utworzenie 
Parku Bioróżnorodności w Sosnowcu 

Teren inwestycji zawiera się między ul. Kresową, 
rzeką Brynicą, terenem Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 3 i ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego.  

W ramach zadania przewidziano budowę systemu 
ścieżek, budowę oczek wodnych, wykonanie 
oświetlenia, wykonanie tarasów, pomostów, 

wykonanie elementów małej architektury, wykonanie 
ogrodzenia, wykonanie nasadzeń kolekcji 

naturalistycznych, systematycznych, tematycznych,  
wykonanie toalety,  wykonanie budek lęgowych, 

domków dla nietoperzy i owadów, wykonanie 
systemu nawadniania, zasilanego wodą ze studni 

głębinowej. 
Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków POIiŚ. 

 

66. 

Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru 
funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy 

przez rozwój terenów zielonych. 
1. Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej - 

Egzotarium  

W zakresie zagospodarowania terenów przy  
ul. Baczyńskiego 

W ramach inwestycji planuje się zagospodarowanie 
terenów zielonych przy ul. Baczyńskiego  

w Sosnowcu, stanowiący północno-wschodnią część 
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2. Zagospodarowanie terenów przy  
ul. Baczyńskiego" 

Parku Tysiąclecia. Rewitalizacja będzie obejmować 
tereny zielone o powierzchni ok. 42ha.  

Szczegółowy zakres prac w ramach planowanej 
rewitalizacji terenów zielonych przy ul. Baczyńskiego 

obejmuje: wykonanie pielęgnacji drzewostanu, 
wycinek drzew i krzewów, prześwietlenia terenu  
z podrostów, stworzenie nowych zbiorowisk oraz 

renaturalizację istniejących, montaż budek dla 
ptaków, nietoperzy, domków dla owadów, 

rewitalizację terenów podmokłych, zbiornika 
wodnego Rów Kalny, poprzez pogłębienie oraz 

poszerzenie zbiornika Rów Kalny wraz z usunięciem 
roślin inwazyjnych (trzcina pospolita). Ponadto 

zostanie stworzone refugium dla płazów poprzez 
trzypunktowe przegłębienia terenu podmokłego tzw. 
żabowiska, wykonanie ścieżek edukacyjnych, montaż 
małej architektury parkowej m.in. ławki, ławostoły, 

kosze, stojaki dla rowerów, nawiązujące do już 
istniejących na terenie parku oraz tablicy 

pamiątkowej miejscu po byłym cmentarzu.  
W zakresie Budowy Centrum Edukacji Ekologicznej - 

Egzotarium  
Zadanie dotyczy budowy nowego obiektu Egzotarium. 

W ramach obiektu zaplonowana budowę 3 stref 
klimatycznych, sal edukacyjnych, terrariów, 

akwaterrariów, pomieszczeń biurowych, 
hodowlanych, technicznych wraz z dostawą 

wyposażenia.  
Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków RPO 

WSL 2014-2020. 

67. 
Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy  

ul. Teatralnej 

Usługi biegłych polegające na przygotowaniu, 
przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu na 

opracowanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej dla potrzeb zadania inwestycyjnego 
pn.:  „Rozbudowa Teatru Zagłębia w Sosnowcu przy 

ul. Teatralnej” są w trakcie postępowania. 

68. Przebudowa dachu w Miejskim Klubie Maczki 
Zadanie w trakcie realizacji. Zakres: przebudowa 

konstrukcji dachu. 

69. 
Adaptacja Zamku Sieleckiego wraz z  otoczeniem 

w celu utworzenia szlaku magnatów 
przemysłowych 

Opracowano dokumentację projektową. 

70. 
Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej 

i siatkówki na osiedlu Naftowa  
(BO 20/VI/4) 

Zadanie nie zostało rozpoczęte z uwagi na brak 
zainteresowania realizacją inwestycji użytkownika 

terenu - SM POŁUDNIE. 

Tabela 55: Inwestycje w Sosnowcu w 2020 roku 
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XXVI. GOSPODARKA32 

Jednym z czynników rozwoju, determinujących pozycję Sosnowca na tle innych miast w Polsce oraz 
jego siłę gospodarczą jest lokalizacja. Ma ona ogromne znaczenie dla wszystkich firm wspierających 
lokalną gospodarkę i charakteryzuje się: 

 bliskością dwóch międzynarodowych lotnisk – Katowic Pyrzowic i krakowskich Balic, 

 łatwym dostępem do najważniejszych arterii komunikacyjnych – dróg ekspresowych S86 i S1, 
oraz autostrad A1 i A4, 

 lokalizacją na przecięciu szlaków kolejowych – niegdyś przy Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, 
obecnie umożliwia ona dotarcie do Warszawy i innych stolic europejskich (Pragi, Budapesztu, 
Wiednia) bezpośrednio z Sosnowca, 

 położeniem przy Euroterminalu Sławków, do którego docierają pociągi m.in. z chińskiego 
Xian linią szerokotorową LHS. 

 
Sosnowiec jest miastem o stosunkowo dobrej sytuacji gospodarczej. Mimo wyróżniających się 
specjalizacji gospodarczych, tj. logistyka i sektor automotive, na terenie miasta działają liczne 
przedsiębiorstwa w różnych branżach: usługowych, handlowych i produkcyjnych. Ogólna liczba 
podmiotów zarejestrowanych na terenie Sosnowca przekracza 20.000. Analizując zainteresowanie 
założeniem firmy na terenie Sosnowca można stwierdzić, że w ostatnich lata charakteryzowało się 
względnie stabilną liczbą złożonych wniosków do CEIDG. Z drugiej strony rok 2020 był pierwszym,  
w którym lokalni przedsiębiorcy musieli się mierzyć z pandemią. 
 
Do tej pory na terenie Sosnowca zainwestowali i pozostali pomimo trudnej sytuacji związanej  
z pandemią w 2020 r. m.in.: 
 

Amazon – międzynarodowy gigant branży e-commerce, zatrudniający ponad 
3.000 pracowników i operujący w jednej z największych tego typu hal  
w Europie o wielkości 13 boisk piłkarskich. 
 
Eurocash – Centrum Dystrybucyjne - portugalskie przedsiębiorstwo 
świadczące bardzo szeroki wachlarz usług, w tym zaopatrzenie dla sklepów  
i gastronomii. 
 

Grupa Zasada – założona przez Sobiesława Zasadę, posiadająca jeden  
z największych (i pierwszych w Polsce) salonów Mercedesa. 
 
 

Hags Polska – spółka produkcyjna z amerykańskim rodowodem. W halach 
spółki ulokowane są linie produkcyjne obróbki drewna, lakiernia  i urządzenia 
zautomatyzowanego pakowania produktów, które tworzą obiekty 
o przeznaczeniu rekreacyjnym. 

 
 
 
 

                                                           
32

 Źródło: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości. 
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Hillwood Zagłębie – park logistyczny z kapitałem amerykańskim, znajdujący 
się przy drugiej najbardziej uczęszczanej trasie w Polsce – S86 – z szeroką 
ofertą usług logistycznych oraz możliwością wynajmu biur o wysokim 
standardzie. 
 
Jeronimo Martins – właściciel m.in. sieci Biedronka oraz parku 
logistycznego, obsługującego dziesiątki punktów handlowych  
w południowej Polsce. 
 

Marelli Sosnowiec Poland – włoski potentat branży automotive oraz jeden  
z największych pracodawców w mieście, posiadający kilka fabryk części 
samochodowych. 

 
Panattoni Europe - Oddział Sosnowiec - międzynarodowy deweloper 
powierzchni magazynowej, który jest jednym z największych deweloperów 
powierzchni magazynowych i produkcyjnych na świecie.  

 
Timken – potentat na międzynarodowym rynku zbytu stali, producent łożysk 
stożkowych i stały punkt pejzażu miasta, z uwagi na firmowy biurowiec przy 
Placu Stulecia w ścisłym centrum miasta. 
 
Raben Logistics Polska - holenderskie przedsiębiorstwo zajmujące się 
logistyką, magazynowaniem, krajowym i międzynarodowym transportem 
drogowym, transportem intermodalnym, spedycją morską i lotniczą oraz 
logistyką produktów świeżych. 
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Programy miejskie wspierające przedsiębiorców 
 
Dbając o przedsiębiorców, władze miasta wprowadziły i aktualizują ofertę Pakietu Przedsiębiorcy,  
w ramach którego lokalni inwestorzy mogą skorzystać z następujących narzędzi: 
 
Indywidualny opiekun inwestora 

 
W trosce o jak najlepszą obsługę inwestorów, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju 
miasta powołano w Urzędzie Miejskim, Referat Rozwoju i Obsługi Inwestora. Zapewnia on 
inwestorowi indywidualnego „opiekuna”, który udziela odpowiedniego wsparcia w trakcie procesu 
inwestycyjnego. Usługa taka oparta na 
nowoczesnych formach kontaktu, także 
osobistego, pozwala skracać procedury i w realny 
sposób przyśpiesza proces inwestycyjny. W 2020 
roku z uwagi na panującą pandemię indywidualni 
opiekunowie udzielali doradztwa w wygodnej 
i bezpiecznej formie online oraz zdalnie. 
 
 
 
Zwolnienie od podatku od nieruchomości 
 
W 2020 roku ze względu na wyjątkową sytuację zostały wprowadzone specjalne ulgi i możliwości: 

 Zniesienie opłaty prolongacyjnej. Stawka tej opłaty wynosi połowę stawki odsetek za zwłokę  
i jest naliczana w przypadku odroczenia terminu płatności podatków lokalnych lub rozłożenia na 
raty (m.in. od nieruchomości, od środków transportowych). 

 Nie były prowadzone czynności egzekucyjne do czasu 30 dni po ustaniu stanu epidemii. Dotyczy 
to zaległości powstałych po 8 marca 2020 r. i odnosi się do przedsiębiorców, których działalność 
została ograniczona. Dotyczy podmiotów, które a dzień 31 grudnia 2019 r. nie miały zaległości 
podatkowych. 

 Przedłużenie mikro i małym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 
terminu płatności podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. do 30 
września 2020 r. 

 Rozłożenie na wiosek podatnika zaległości podatkowych: 
- 6 rat w przypadku przedsiębiorców, których przychody w okresie styczeń – kwiecień 2020 r. 

spadły od 25% do 50% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, 
- 12 rat w przypadku przedsiębiorców, których przychody w okresie styczeń – kwiecień 2020 r. 

spadły więcej niż 50% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 

 Wprowadzenie zwolnienia od podatków od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za okres marzec – kwiecień 2020 r., 
mikroprzedsiębiorców, których działalność została ograniczona i którym przychody w czasie 
stanu epidemii spadły więcej niż 50% w stosunku do terminów określonych w specustawie. 
Dotyczy podmiotów, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie miały zaległości podatkowych. 

 
Działalność gospodarcza 
 
W zakresie działalności gospodarczej wprowadzono w przypadku ubiegania się o przedłużenie 
zezwolenia na alkohol i trudności z uzyskaniem dokumentów z Sanepidu, wydanie decyzji 
wydłużającej termin obowiązywania zezwoleń. 
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Instytucje otoczenia biznesu 
 
Poprawianie jakości życia i prowadzenia biznesu przez przedsiębiorców oraz wdrażanie Pakietu 
Przedsiębiorcy to trudne zadanie. Na szczęście na terenie Sosnowca działają różnorodne instytucje, 
które pomagają nam w naszej pracy. Każda z nich ma do zaoferowania coś, co może usprawnić 
prowadzenie działalności gospodarczej w szerokim tego słowa znaczeniu. Czynimy biznes prostszym, 
dzięki takim instytucjom, jak: 
 
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. 
 
Agencja realizuje nadrzędną misję, jaką jest partnerskie wspieranie rozwoju sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzez świadczenie usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych  
i finansowych, celem podniesienia ich konkurencyjności oraz udzielania pomocy w funkcjonowaniu 
na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. 
 
Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny 

Jednostka podlegająca pod sosnowiecką Agencję Rozwoju Lokalnego, mieszcząca się  
w nowoczesnym biurowcu zaadoptowanym w budynku po byłej KWK Niwka-Modrzejów w dzielnicy 
Niwka. Celem SPNT jest aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym zarówno regionu jak i miasta, 
polegające na tworzeniu dogodnych warunków dla jednostek nauki i biznesu do kreowania 
innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii. 

Regionalna Izba Gospodarcza 

Od 2015 r. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. pełni również rolę delegatury Regionalnej Izby 
Gospodarczej mającej siedzibę w Katowicach przy ul. Opolskiej 15. Jej celem jest rozwój 
przedsiębiorczości poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego i niezależnego 
samorządu gospodarczego reprezentującego interesy gospodarcze firm członkowskich oraz 
działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki regionu i kraju we 
współpracy z samorządami terytorialnymi, światem nauki, kultury i mediów, a także instytucjami 
otoczenia biznesu. 

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu 

Instytucja, której celem jest troska o poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez świadczenie 
usług informacyjnych, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz wsparcia 
finansowego i administracyjnego. Wszystko po to by zapewnić mieszkańcom jak największe szanse 
na zatrudnienie a pracodawcom na pozyskanie jak najlepszej kadry. 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska 

Strefa to wyznaczony teren w regionie śląsko-zagłębiowskim, w którym można skorzystać z pomocy 
publicznej w formie zwolnień z podatku CIT, ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc miejsca 
pracy. To duże ułatwienie które pozwala obniżyć podatek należny CIT nawet do kilkudziesięciu 
procent. Co równie istotne, KSSE w latach 2015-2017 wg FDI Business Financial Times została uznana 
za najlepszą strefę ekonomiczną w Europie. W Sosnowcu mieści się siedziba Podstrefy Sosnowiecko-
Dąbrowskiej, oferująca interesujące tereny do inwestycji na terenie stolicy Zagłębia. 
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Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna  
 
Została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 roku. Utworzono ją  
w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy 
w regionie. Strefa to wyznaczony teren w regionie śląsko-zagłębiowskim, w którym można skorzystać 
z pomocy publicznej w formie zwolnień z podatku CIT, ponosząc nakłady inwestycyjne lub tworząc 
miejsca pracy. To duże ułatwienie które pozwala obniżyć podatek należny CIT nawet do 
kilkudziesięciu procent. Co równie istotne, KSSE w latach 2015-2017 wg prestiżowego FDI Business 
Financial Times została uznana za najlepszą strefę ekonomiczną w Europie. Sosnowiec jest jednym  
z fundamentów tej instytucji otoczenia biznesu, będąc jednocześnie siedzibą Podstrefy Sosnowiecko-
Dąbrowskiej. 

Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce  

Od 2019 r. działa w Sosnowcu regionalna siedziba Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce - 
La Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia (CCIIP). Jest to organizacja non-profit, 
której celem jest zrzeszanie i konsolidacja aktywności ekonomicznej Włochów w polskiej gospodarce, 
poprzez tworzenie kontaktów i relacji biznesowych między swoimi członkami a firmami i inwestorami 
miejscowymi. 

 
Atrakcyjność inwestycyjna 
 
Wraz z wygaśnięciem działalności branży górniczej w Sosnowcu do miasta zaczęły napływać nowe 
inwestycje. Część z nich była przyciągnięta dobrymi warunkami oferowanymi przez samorząd  
i łatwym dostępem do nowych pracowników. Można jednak stwierdzić, że po upadku tradycyjnych 
gałęzi gospodarki Sosnowiec stał się miastem atrakcyjnym, w szczególności dla przedsiębiorstw 
zagranicznych, w tym przede wszystkim włoskich, amerykańskich i niemieckich. 

 
 
Technologie dronowe na rzecz Sosnowca 
 
Sosnowiec to miasto które angażuje się na rzecz najnowszych technologii i innowacji. Jedną z nich, 
która może odmienić wiele procesów społeczno-gospodarczych jest technologia dronowa. Drony 
mogą ułatwić życie mieszkańców i różnego rodzaju interesariuszy: służb, firm logistycznych czy 
wspierać walkę z niską emisją, ale również służyć instytucjom publicznym i samorządom. 

 
Sosnowiec jest aktywnym członkiem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która realizuje różnego 
rodzaju projekty rozwijające technologie związane z dronami. 12 września 2018 roku, w obecności 
sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pana Mikołaja Wilda zostało podpisane 
porozumienie o uruchomieniu Programu Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD), 
który będzie realizowany na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Partnerami współpracy 
zostali m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Górnośląsko-
Zagłębiowska Metropolia. CEDD jest odpowiedzią na rosnący rynek dronów i przewidywane  
w niedalekiej przyszłości zapotrzebowanie na usługi wykonywane przez Bezzałogowe Statki 
Powietrzne (BSP). Pierwszy etap funkcjonowania pozwoli na integrację środowiska BSP na obszarze 
testowym obejmującym Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. 
 
W 2020 był rokiem pełnym wydarzeń dla rozwoju dronów na terenie GZM, w tym Sosnowca. Na 
mocy zarządzenia przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w kwietniu powołano 
Metropolitalny Zespół ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych, a pierwsze spotkanie w ramach 
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Zespołu odbyło się 4 czerwca 2020 roku. Do zadań członków Zespołu należy m.in. wymiana 
informacji, polegająca na identyfikacji działań miast, podejmowanych w obszarze BSP  
i przekazywanie wiedzy o nich. Zespół wspiera Metropolię w realizacji testów, pilotaży oraz 
demonstracji usług dronowych. W regularnych pracach zespołu brali udział pracownicy Wydziału 
Rozwoju i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Sosnowcu a jednym z wyników wspólnych działań 
jest koncepcja wykorzystania dronów w polityce środowiskowej oraz plany przeprowadzenia 
pilotażu, który ma przyczynić się do rozwiązania realnego problemu związanego z ochroną 
środowiska w miastach. 
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XXVII.   REWITALIZACJA33 

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące 
kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub 
środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej 
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany 
poprzez programy rewitalizacji. 
W aktualnie obowiązującym Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023 
zidentyfikowano 6 podobszarów rewitalizacji, w których znajduje się 41 projektów (stan na 
31.12.2020 r.) obejmujących działania społeczne i infrastrukturalne (tzw „miękkie” i „twarde”), które 
są w trakcie realizacji przez różne podmioty publiczne i prywatne. 

 

Rysunek 3: Obszary wyznaczone do rewitalizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 
2016-2023 

 
W 2020 roku przeprowadzono 2 aktualizacje Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

1. Aktualizacja przyjęta uchwałą nr 396/XXI/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30.01.2020 r. 
Dotyczyła wprowadzenia do zadań rewitalizacyjnych projektu polegającego na kompleksowym 
unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 
Goszczyńskiego 1-15 w Sosnowcu. 

2. Aktualizacja przyjęta uchwałą nr 468/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30.04.2020 
r. 
Dotyczyła wprowadzenia do zadań rewitalizacyjnych projektu polegającego odnowie 
zdegradowanego kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Dobrzańskiego. Na obecnie 
istniejącym obiekcie powstanie kompleks rekreacyjno-sportowy, w skład którego wchodzić 

                                                           
33

 Źródło: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości. 
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będą m.in. 3 budynki o charakterystycznej formie poustawianych na sobie i wzajemnie 
poprzesuwanych klocków-kontenerów. 

 
W 2019 roku zostały rozpoczęte prace związane z przygotowaniem i opracowaniem Gminnego 
Programu Rewitalizacji, który zastąpi aktualnie obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 
Sosnowca. Opracowana została delimitacja obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji  
w Sosnowcu. Wykonana została analiza miasta w płaszczyznach społecznej, technicznej  
i gospodarczej. W 2020 roku prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji miały być kontynuowane 
jednakże plany przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz analizy badań ankietowych 
pokrzyżowała pandemia. Skutkiem tego było ponowne wstrzymane prac nad Gminnym Programem 
Rewitalizacji. 
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XXVIII.   ZAGOSPODAROWANIE 

      PRZESTRZENNE34 

Według stanu na 31.12.2020 r., około 50% powierzchni miasta objętych jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

 

Rysunek 4: Zakres obszarowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – stan na 31.12.2020 r. 

 
W 2020 roku w ramach prac nad planami miejscowymi, Wydział Planowania Przestrzennego 
opracował następujące dokumenty: 
 

l.p. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

1. 

Uchwała Nr 397/XXI/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2020 r. 
w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca: 
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru 

położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego – południe zatwierdzonego Uchwałą  
nr 327/XXIX/2016 z dnia 31 marca 2016 r. wraz ze zmianą zatwierdzoną Uchwałą  
nr 437/XXXV/2016 z dnia 29 września 2016 r. w zakresie zapisów par. 33 dotyczących terenu 
oznaczonego symbolem O.28 U; 

2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Pogoń 
Zachód” zatwierdzonego Uchwałą nr 908/LXVI/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w zakresie 

                                                           
34

 Źródło: Wydział Planowania Przestrzennego. 
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zapisów  par.37 dotyczących  terenu oznaczonego symbolem AA.47ZP; 
3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru 

położonego w rejonie ulic: Jedności, gen. L. Okulickiego i Niweckiej zatwierdzonego Uchwałą 
nr 957/LXX/2018 z dnia 25 października 2018 r. w zakresie zapisów par. 17 i 39 dotyczących 
terenów oznaczonych symbolami KK.72 ZP oraz MN oraz w zakresie par. 6 

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 10.02.2020 r., poz. 1334 

2. 

Uchwała Nr 469/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca: 

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru 
„Pogoń Zachód” zatwierdzonego Uchwałą nr 908/LXVI/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.  
w zakresie zapisów dotyczących  terenu oznaczonego symbolem AA.20.UO; 
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru 
położonego w rejonie ulic: Jedności, gen. L. Okulickiego i Niweckiej zatwierdzonego Uchwała 
nr 957/LXX/2018 z dnia 25 października 2018 r. w zakresie zapisów – w części tekstowej 
 i graficznej - dotyczących terenów oznaczonego symbolem KK.35.MW. 

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 8.05.2020 r., poz. 3828 
Rozstrzygnięcie Nadzorcze NR IFIII.4131.1.17.2020 Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. 

3. 

Uchwała nr 587/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2020 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla północnej 
części Klimontowa w rejonie ulic: majora Henryka Hubala-Dobrzańskiego, marszałka Edwarda 
Rydza-Śmigłego, 11-go Listopada. 
Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 9.11.2020 r., poz. 7934 

4. 

Uchwała nr 612/XXXIV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 listopada 2020 r.  w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru 
„Ostrogórska Zachód” i dla obszaru przy ul. Teatralnej. 
Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 9.12.2020 r., poz. 8920 

5. 

Uchwała nr 635/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru 
„KONSTANTYNÓW”, „ŚRODULA”, „ZUZANNA” - etap 1 

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 29.12.2020 r., poz. 9539 

6. 

Uchwała nr 636/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Niwka – 
Północ” 

Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 29.12.2020 r., poz. 9540 

l.p. 
Przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

1. 

Uchwała nr 446/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu  z dnia 26 marca 2020 r. 
w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla obszaru Zagórza w rejonie ulic: S1, Teofila Lenartowicza, Braci Mieroszewskich, 
Romana Dmowskiego. 

2. 

Uchwała nr 447/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu  z dnia 26 marca 2020 r. 
w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicami: Stanisława Mikołajczyka, Jamesa Watta, Wojska 
Polskiego i torami kolejowymi. 

3. 

Uchwała nr 448/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu  z dnia 26 marca 2020 r. 
w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicami: Sokolską, DK 94 oraz granicami administracyjnymi 
miasta Będzin i Dąbrowa Górnicza. 

4. 
Uchwała nr 482/XXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu  z dnia 28 maja 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
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przestrzennego: 
1. dla obszaru  „Sosnowiec Śródmieście” przyjętego Uchwałą nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej 

w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2013r. w zakresie terenu oznaczonego symbolem R.32UO; 
2. dla obszaru położonego w rejonie ulic: Dęblińskiej, 3-go Maja, ks. Władysława Sedlaka, 

Stefana Żeromskiego  przyjętego Uchwałą nr  925/LXVII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu 
z dnia 30 sierpnia 2018 r. w zakresie zapisów par. 9. 

5. 

Uchwała nr 530/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu  z dnia 15 lipca 2020 r. 
w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla obszaru Zagórza w rejonie DK 94 oraz ulic Sokolskiej i ks. Jerzego Popiełuszki. 

6. 

Uchwała nr 531/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla dzielnicy Niwka w obszarze ulic Mikołajczyka, Jamesa Watta, Wojska Polskiego i 
Orląt Lwowskich. 

7. 

Uchwała nr 532/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu  z dnia 15 lipca 2020 r. 
w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicą Orląt Lwowskich oraz granicą administracyjną miasta 
Mysłowic. 

8. 

Uchwała nr 533/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu  z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Władysława Andersa przyjętego 
uchwałą Nr 218/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015 roku w zakresie 
ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami G.32 MW, G.KD13D, G.KD 16b X. 

9. 
Uchwała nr 566/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic Teofila Lenartowicza i Ignacego Paderewskiego. 

10. 

Uchwała nr 567/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sosnowca dla obszaru „Środula-Park” przyjętego uchwałą Nr 548/XLII/2017 Rady Miejskiej 
w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2017 roku w zakresie ustaleń w części tekstowej dla terenu 
oznaczonego symbolem Da. 10 KD-Z. 

11. 

Uchwała nr 637/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sosnowca dla obszaru w rejonie ulic Stanisława Mikołajczyka, gen. Władysława Andersa, Wojska 
Polskiego i Niweckiej. 

12. 

Uchwała nr 638/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sosnowca, w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy 
Sosnowiec, przyjętego uchwałą Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 
2005r., obejmującego rejon obszaru poeksploatacyjnego CTL „Maczki-Bór” S.A. (pola „Bór-
Zachód) i ulicy Grenadierów, przyjętej uchwałą Nr 169/X/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 
14 lipca 2011r., dla terenu oznaczonego symbolem Ba.13 P(E)/P,U. 

Tabela 56: Przystąpienia do planów i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego sporządzone  
     w 2020 roku 
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XXIX. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Wodociągi i kanalizacja 
 
Stan sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 2020 roku i w porównaniu do lat poprzednich. 
 

Wyszczególnienie sieci w 2018 r. w 2019 r. w 2020 r. 

SIEĆ WODOCIĄGOWA RAZEM w tym: 608,88 km 629,03 km 632,75 km 

a)   sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 50 – 
500 mm 

460,79 km 478,19 km 481,28 km 

b)  przyłącza wodociągowe Ø 32 – 150 mm 148,09 km 150,83 km 151,47 km 
    

Ponadto Spółka eksploatowała:    

·   sieci użyczone (własność UM Sosnowiec) 5,62 km 1,29 km 1,29 km 

·  sieci wybudowane w umowach  
   trójstronnych 

2,54 km   

·  w ramach posiadania samoistnego 11,07 km 1,18 km 1,18 km 
    

 w 2018 r. w 2019 r. w 2020 r. 

SIEĆ KANALIZACYJNA RAZEM w tym: 429,67 km 457,10 km 465,06 km 

a) kanalizacja ogólnospławna 173,17 km 174,53 km 174,48 km 

b) kanalizacja sanitarna 190,83 km 217,75 km 225,76 km 

c) przyłącza kanalizacyjne 65,67 km 64,82 km 64,82 
    

Ponadto Spółka eksploatowała sieci:    

a) użyczone lub dzierżawione: 7,64 km 2,45 km 2,44 km 

b) będące w posiadaniu samoistnym 17,18 km 12,58 km 12,58 km 

c) nabyte przez Gminę Sosnowiec  
w ramach umów trójstronnych 

0,25 km 0,25 km 0,25 km 

Tabela 57: Stan sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w latach 2018-2020 

 

Zbiorcze zestawienie długości modernizowanych/nowych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz 
łączne nakłady finansowe: 
 

 
Wykonano rzeczowo (mb) 

Nakłady Inwestycyjne 
(tys. zł) 

Wodociągi (2017 r.) 21.593,26 9.191,01 
Wodociągi (2018 r.) 19.558,23 8.449,12 

Wodociągi (2019 r.) 10.891,73 9.741,91 
Wodociągi (2020 r.) 6.153,24 4.191,04 
Kanalizacja (2017 r.) 12.469,43 12.319,10 
Kanalizacja (2018 r.) 17.828,04 20.303,81 
Kanalizacja (2019 r.)   8.632,89 19.493,54 
Kanalizacja (2020 r.) 2.743,14 6.658,92 

Tabela 58: Zestawienie długości modernizowanych/nowych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz łączne 
nakłady finansowe 
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Zadania realizowane w 2020 roku oparte były na bazie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 
urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych Sosnowieckich Wodociągów S.A. na lata 2018-2022 
zatwierdzonego uchwałą nr 825/LIX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 22 lutego 2018 r. 
 
W zakresie modernizacji sieci wodociągowej realizowano między innymi te odcinki sieci, na których 
odnotowano najwięcej awarii oraz odcinki zamykające obszary stanowiące określoną całość 
technologiczną, a także sieci niezbędne do wymiany w zakresie wspólnych robót z siecią 
kanalizacyjną. 
 
Z zakresu sieci kanalizacyjnej zmodernizowano odcinki generujące wysokie koszty związane  
z usuwaniem awarii a także budową sieci w aglomeracji w celu wypełnienia wymogów wynikających 
z akcesji do EU w zakresie osiągnięcia stopnia skanalizowania aglomeracji. 
 

Miejska Szerokopasmowa Sieć Teleinformatyczna 
 
Stan Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej na koniec 2020 roku przedstawia się 
następująco: 

 
Długość trasowa sieci światłowodowej – 79.910,78 m. 
Ilość kamer obsługiwanych przez Miejską Szerokopasmową Sieć Teleinformatyczną – 158 sztuk. 
Ilość budynków podłączonych do MSST – 181 sztuk. 
Ilość punktów Hot SPOT – 39 sztuk. 

 
1. Liczba podłączonych budynków do Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej  

pozostaje na niezmienionym poziomie. 
 

2. Zwiększenie długości obsługiwanej sieci światłowodowej ma związek z realizacją projektów:  

 BO20/XIV/2 Włączenie skweru przy Zorzy do monitoringu miejskiego. Montaż tablicy 
ogłoszeniowej. 

 Przebudową ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu – etap I i II. 

 Rozbudową i przebudową DK-94 w Sosnowcu etap I. 

 Budową Małych Węzłów Przesiadkowych. 

W ramach ww. projektów wybudowano światłowodową kanalizację teletechniczną wykorzystywaną 
zarówno do obsługi kamer monitoringu wizyjnego jak również do zabezpieczenia i rozbudowy MSST. 
1. Wskaźnik dotyczący Ilości kamer obsługiwanych przez Miejską Szerokopasmową Sieć 

Teleinformatyczną zawiera liczbę wszystkich kamer obsługiwanych przez Centrum Monitoringu 
montowanych od 2011 roku. 
 

2. Wskaźnik dotyczący ilości punktów Hot SPOT obsługiwanych przez Miejską Szerokopasmową 
Sieć Teleinformatyczną zawiera liczbę wszystkich punktów Hot Spot zamontowanych w 2015  
i 2017 roku w Gminie Sosnowiec.  
Wykazanie tego wskaźnika jest zasadne ze względu a to, że inwestycja dotycząca przebudowy 
Placu przed Dworcem PKP w istotny sposób wpłynie na jego wysokość. 
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Gaz 
 
Na podstawie danych zabrzańskiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa poniżej przedstawiono 
informacje dotyczące infrastruktury gazowej w naszym mieście: 

 

L.p. Wybrane Informacje 
na dzień 31 grudnia 

2019 r. 
na dzień 31 grudnia 

2020 r. 

 
Ogółem sieć gazowa  
z przyłączami (m)  

550.623 572.243 

1. 
Sieć wysokiego ciśnienia bez 
przyłączy (m)  

  9.162   9.162 

2. 
Sieć podwyższonego średniego 
ciśnienia bez przyłączy (m)  

10.528 10.527 

3. 
Sieć średniego ciśnienia bez 
przyłączy (m)  

159.639 169.551 

4. 
Sieć niskiego ciśnienia bez 
przyłączy (m)  

233.029 239.013 

5. 

Przyłącza gazowe (m)  
w tym:  

 w/c (m)  

 ś/c (m)  

 n/c (m)  

138.265 
 

  1.048 
46.782 
90.435 

143.990 
 

  1.048 
49.953 
92.989 

6. 
Przyłącza gazowe (szt.)  
w tym do bud. mieszk.(szt.)  

10.358 
9.852 

10.993 
10.463 

7. Stacje gazowe I º (szt.)  6 6 

8. Stacje gazowe II º (szt.)  15 15 

Tabela 59: Dane dotyczące infrastruktury gazowej w Sosnowcu 

 

Zadania zrealizowane na terenie Gminy Sosnowiec 2020 roku 

1. Modernizacja i remonty 

 Modernizacja gazociągu n/c Sosnowiec, ul. Staropogońska – 44,3 m, przyłącza 3 szt., 

 Modernizacja gazociągu n/c Sosnowiec, ul. Żurawia – 27,8 m, przyłącza 2 szt., 

 Modernizacja gazociągu n/c Sosnowiec, ul. Litewska – 119,0 m, 

 Modernizacja gazociągu n/c Sosnowiec, ul. Kępa – 292,5 m, przyłącza 14 szt., 

 Remont gazociągu ś/c Sosnowiec, ul. Reja/Szenwalda – 416,0 m, 

 Remont gazociągu n/c Sosnowiec, ul. Naftowa – 36,3 m, 

 Gazociąg Sosnowiec, ul. Dworska – 189,0 m, przyłącza 5 szt., 

 Sosnowiec, ul. Kazimierza Wielkiego – 220,8 m, przyłącza 18 szt., 

 Sosnowiec, ul. Koszalińska – 316,4 m, przyłącza 16 szt., 

 Sosnowiec, ul. Lenartowicza – 65,8 m 

 Sosnowiec, ul. Mościckiego-Zwycięstwa – 158,7 m, przyłącza 6 szt., 

 Sosnowiec, ul. Wagowa 204,7 m, przyłącza 6 szt., 

 Usuwanie zdarzeń na sieci gazowej i przyłączach – 7 szt. 

 

2. Rozbudowa sieci gazowej 

 Gazociągi ś/c i n/c – 62 zadań – 15.012,0 m 

 Przyłącza – 4.477,9 m, tj. 539 szt. 
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Energetyka 
 
Zadania inwestycyjne zrealizowane przez TAURON Ciepło w 2020 roku na terenie Sosnowca:  

 Likwidacja niskiej emisji - przyłączanie obiektów ogrzewanych ze źródeł niskiej emisji do sieci 
ciepłowniczych.  

 Budowa przyłączy - przyłączanie do sieci ciepłowniczych nowych obiektów i budynków.  

 Monitoring węzłów cieplnych - budowa systemu monitorowania pracy węzłów ciepłowniczych.  

 Modernizacja sieci i węzłów ciepłowniczych - przebudowa sieci wykonanych metodą tradycyjną 
na sieci preizolowane w celu zmniejszenia strat ciepła oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 
przy zachowaniu obowiązujących standardów jakościowych; modernizacja węzłów cieplnych.  

 Wymiana i legalizacja układów pomiarowych - wymiana i legalizacja liczników ciepła 
zlokalizowanych w węzłach cieplnych wraz z dostosowaniem układów pomiarowych do 
wymogów prawa energetycznego i warunków uzyskanej koncesji.  

 

l.p. Nazwa zadania  

1. 
Budowa stacji transformatorowej dla zasilania budynków użyteczności publicznej 

przy ul. 3 maja 33 w Sosnowcu 
Wnioskodawca: Gmina Sosnowiec 

2. 
Budowa  wnętrzowej stacji transformatorowej dla zasilania budynku transportu  

w Sosnowcu przy ul. 3 Maja. Wnioskodawca: TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 

3. 
Budowa stacji transformatorowej dla zasilania obiektów przed Dworcem Głównym 

PKP w Sosnowcu. Wnioskodawca: Gmina Sosnowiec 

4. 
Budowa ZK dla zasilania hal magazynowo - usługowych w Sosnowcu  

przy ul. Komuny Paryskiej. 

5. 
Budowa stacji transformatorowej dla zasilania obiektów wielolokalowych  

w Sosnowcu przy u. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego 

6. 
Budowa 4 polowej stacji transformatorowej dla zasilania budynków wielolokalowych 

w Sosnowcu przy ul. Reymonta nr dz 6017, 6022 

7. 
Budowa stacji transformatorowej dla zasilania stacji prostownikowej NIWKA 

 w Sosnowcu przy ul. Wygoda 1 
Wnioskodawca: Tramwaje Śląskie S.A. 

8. 
Modernizacja pola nr 14 w rozdzielni 6kV w GPZ Juliusz dla zasilania elektrowni 

biogazowej zlokalizowanej w Sosnowcu przy ul. Grenadierów 1 

9. 
Budowa stacji transformatorowej dla zasilania zakładu produkcyjnego w Sosnowcu 

przy ul. Baczyńskiego 11 
Wnioskodawca: REMONDIS Sp. z o.o. 

10. 
Budowa stacji transformatorowej dla zasilania obiektów wielolokalowych  

w Sosnowcu przy u. Klimontowskiej 

11. 
Budowa 4 polowej stacji transformatorowej dla zasilania reklamy  

wolnostojącej przy ul. Daimlera w Sosnowcu. 
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12. 
Budowa linii kablowej nN dla zasilania osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie 

szeregowej w Sosnowcu przy ul. Edwarda Rydza-Śmigłego nr dz. 413/55, 413/56, 
413/57, 413/58 

13. 
Dobudowa pola 20kV w sekcji 1 stacji BDJ21127 Środula 3 dla zasilania obiektu 

handlowo - usługowego w Sosnowcu przy ul. Norwida 

14. 
Budowa złącza kablowego dla zasilania obiektu PKP S.A.  

przy ul. Niweckiej w Sosnowcu. 

15. 
Budowa ZK SN 20kV dla zasilania przepompowni wód deszczowych  

w Sosnowcu nr dz 7314/2 
Wnioskodawca: Skarb Państwa 

16. 
Budowa stacji transformatorowej dla zasilania osiedla domów jednorodzinnych  

w zabudowie szeregowej przy ul. Wiązowej dz. nr 200/16 w Sosnowcu. 
Wnioskodawca: GRAM Andrzej Gajoch, Artur Barański 

17. 
Budowa stacji transformatorowej dla zasilania stadionu, hali sportowej, stadionu 

zimowego w Sosnowcu przy ul. 3 maja, Zaruskiego  
Wnioskodawca: UM Sosnowiec 

18. 
Zasilanie obiektu wielolokalowego przy ul. Partyzantów dz. Nr 4206 w Sosnowcu. 

Wnioskodawca: INVEST-ARTBUD Sp. z o.o. 

19. 
Na terenie miasta Sosnowiec Tauron Dystrybucja S.A wykonał około 390 nowych  

przyłączy  dla klientów indywidualnych i małych firm 

Tabela 60: Inwestycje wykonane przez TAURON Ciepło w 2020 roku na terenie Sosnowca 
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Sieć ciepłownicza 
 
Dalkia Polska Energia S.A. (dawniej ZEC S.A.) wykonała w roku 2020 następujące zadania 
inwestycyjne na terenie Sosnowca: 
 
a) Uciepłownienie budynków w dzielnicy Juliusz. 

Do sieci ciepłowniczej na osiedlu Juliusz przyłączono kolejne trzy budynki, przy ul. Obrońców 

Westerplatte i Spadochroniarzy. Wybudowano nowe przyłącza i węzły cieplne. Ciepło produkowane 

jest i przesyłane z pobliskiej ciepłowni „Juliusz”. Inwestycja przyczyniła się do ograniczenia niskiej 

emisji poprzez likwidację pieców węglowych w mieszkaniach.  

- wartość inwestycji 152.000 zł. 

 

b) Przyłączenie nowych budynków w Dzielnicy Niwka. 

Do sieci ciepłowniczej zasilanej z kotłowni Niwka-Modrzejów przyłączono dwa nowowybudowane 

budynki mieszkalne przy ul. Żelaznej. 

- wartość inwestycji 209.000 zł. 

 

c) Modernizacja magistrali Juliusz. 

Zmodernizowano magistralę ciepłowniczą pomiędzy kotłownią Juliusz a osiedlem Juliusz. 

Wymieniono starą sieć kanałową na rurociągi preizolowane. Inwestycja pozwoliła na ograniczenie 

strat przesyłu oraz zapewnienie pewności zasilania w ciepło mieszkańców. 

- wartość inwestycji 934.000 zł. 

 

d) Modernizacja dachu nad wentylatorami kotłowni Juliusz. 

Wymieniono część drewnianego dachu budynku w którym znajdują się wentylatory spalin kotłów. 

Nowy dach wykonano z konstrukcji stalowej pokrytej blacha trapezowa. Celem zadania było 

zapewnienie bezpieczeństwa obsługi i urządzeń. 

- koszt inwestycji 186.000 zł. 

 

e) Budowa przyłączy wody pitnej oraz przyłącza kanalizacji kotłowni Kazimierz. 

W związku z likwidacją kopalni Kazimierz wybudowano własne przyłącza wody i kanalizacji do sieci 

miejskiej dla celów technologicznych i socjalnych.  

- wartość zadania 345.000 zł.  

 

f) modernizacja instalacji odpylania kotłów KRm w kotłowni Juliusz. 

W cel spełnienia standardów emisyjnych wymieniono wyeksploatowane urządzenia odpylania spalin. 

Wybudowano dwa nowe odpylacze mechaniczne dla kotłów KRm nr 1 i 3 oraz odpylacz hybrydowy 

mechaniczno-workowy dla kotła KRm nr 3. Inwestycja przyczyniła się do ograniczenia emisji pyłowej  

z kotłów węglowych. 

- wartość zadania 599.000 zł. 
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XXX.   USŁUGI KOMUNALNE35 

Usługi Komunalne w mieście wykonuje Miejski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą przy ulicy 
Plonów 22/1. MZUK prowadzi działalność w następującym zakresie: 
 

1. wykonywania robót zabezpieczających na terenie gminy w zakresie nienależącym 
do innych podmiotów, o ile wykonanie tych robót należy do obowiązków gminy; 

2. utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie nienależącym do innych 
podmiotów, o ile wykonanie tych robót należy do obowiązków gminy; 

3. zieleni miejskiej; 
4. placów zabaw; 
5. targowiska miejskiego (przy ulicy Bohaterów Monte Cassino); 
6. zarządzania cmentarzem komunalnym (przy ulicy Wojska Polskiego); 
7. usług cmentarnych; 
8. parkingu miejskiego (dla pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym); 
9. ogrodów zoologicznych i botanicznych; 
10. schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

 
Zieleń miejska 
 

Tereny zieleni publicznej stanowią podstawowy element tkanki urbanistycznej miasta. Ich rola 
ekologiczna, społeczna i estetyczna systematycznie wzrasta w związku z jego rozwojem. Średni 
wskaźnik zieleni publicznej urządzonej (parków, zieleńców, zieleni osiedlowej i zieleni ulicznej) na 
jednego mieszkańca Sosnowca jest istotnie większy biorąc pod uwagę dwadzieścia sześć 
największych miast Polski.  
 

W Sosnowcu około 30% powierzchni zajmują parki, zieleńce, bulwary nadrzeczne, zieleń przy trasach 
komunikacyjnych, zieleń ochronna przy terenach przemysłowych, zieleń osiedlowa, ogródki 
działkowe i lasy. W mieście znajduje się wiele terenów cennych przyrodniczo, dwa z nich zostały 
objęte ochroną prawną. Dużą wartość przyrodniczą i kulturową posiada osiem parków powołanych 
uchwałą rady miasta oraz dwa parki wpisane do śląskiego wojewódzkiego rejestru zabytków. Na 
terenie miasta znajdują się 74 pomniki przyrody. 
 

 
                                                           
35

 Źródło: Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu. 
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W utrzymaniu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu znajdują się następujące tereny 
zielone: 
 

I Parki powołane uchwałą rady miasta 60,34 ha 

1. Park im. Jacka Kuronia 29,1ha 

2. Park im. Wandy Malczewskiej 3,3 ha 

3. Park im. Włodzimierza Mazura 1,6 ha 

4. Park im. Porucznika pilota Jana Fusińskiego 4,8 ha 

5. Park Sielecki (nowa część) 9,84 ha 

6. Park przy ulicy Powstańców 3,4 ha 

7. Park przy ulicy Wojska Polskiego 4,5 ha 

8. Park przy ulicach Benedykta Dybowskiego, Szybowej i Kopalnianej 3,8 ha 

II Parki wpisane do rejestru zabytków 16 ha 

1. Zespół parkowo- pałacowy Schoena przy ulicy Chemicznej 5,6 ha 

2. Zespół zamkowo- parkowy Sielec przy ulicy Zamkowej 10,4 ha 

III Pozostałe parki oraz tereny rekreacyjne 164,37 ha 

1. Park przy ulicy Stefana Okrzei 3,3 ha 

2. Park Tysiąclecia 102 ha 

3. Park w dzielnicy Środula 45 ha 

4. Park w dzielnicy Milowice przy ulicy K.K. Baczyńskiego 2,5 ha 

5. Park w dzielnicy Milowice przy ulicy Studziennej 1,7 ha 

6. Ogród zabaw dziecięcych w dzielnicy Milowice przy osiedlu Kalety 2,7 ha 

7. Park polisensoryczny przy ulicy Ostrogórskiej 4,3 ha 

8. Park Zorza przy ulicy Wiejskiej 0,46ha 

9. Park w dzielnicy Maczki przy ulicy Krakowskiej 1,01ha 

10. Park w dzielnicy Maczki 1,4 ha 

IV Bulwary nad rzeką Czarną Przemszą 10,7 ha 

1. przy ulicy Ignacego Mościckiego (za dworcem autobusowym) 4,9 ha 

2. od ulicy 1 Maja do ulicy Królowej Jadwigi 1,5 ha 

3. od ulicy Rozwojowej do kładki przy parku Harcerskim 1,0 ha 

4. od ulicy 1 Maja do ulicy Władysława Warneńczyka 1,4 ha 

5. od Centrum Edukacji „Kana” do ulicy Wawel 0,2 ha 

6. przy ulicy Rybnej 1,7 ha 

Tabela 61: Tereny zielone w utrzymaniu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych 

 
Uzupełnieniem zieleni publicznej w mieście jest obecność akwenów wodnych i rzek, które dodatkowo 
podnoszą walory estetyczne przestrzeni publicznej oraz poprawiają stan aerosanitarny powietrza  
w mieście. 
 
Rzeki i cieki wodne na terenie miasta: 

 Czarna Przemsza 

 Biała Przemsza 

 Brynica 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_Przemsza#_blank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biała_Przemsza#_blank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brynica_(dopływ_Czarnej_Przemszy)#_blank
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 Bobrek 

 Potok Zagórski 

 Jamki 
Zbiorniki wodne i jeziora: 

 Balaton w dzielnicy Zawodzie 

 Leśna w dzielnicy Kazimierz Górniczy 

 Stawiki w dzielnicy Stary Sosnowiec 
 
 

Park im. Jacka Kuronia w Kazimierzu Górniczym 
 
Park położony we wschodniej części Sosnowca, w dzielnicy Kazimierz Górniczy, przy ul. Armii 
Krajowej 94. Jego powierzchnia to 35 ha w tym, 4,5 ha stanowi powierzchnia zbiornika wodnego 
Leśna. 
Na terenie parku znajdują się następujące atrakcje: 

 Ogród Jordanowski, 

 Skatepark, 

 Ogród zoologiczny,  

 Amfiteatr „Muszelka”, 

 zbiornik wodny „Leśna”, 

 ścieżki spacerowo-rowerowe, 

 bezpłatny parking. 
 

W 2020 roku rozpoczęta została realizacja zadania w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego, pt: 
„Park linowy wraz ze ścieżką i trampolinami. Strefa aktywnego seniora. Tężnia solankowa w Parku  
im. Jacka Kuronia”, którego zakończenie planowane jest na pierwszy kwartał 2021 roku. 
Na terenie parku znajduje się ogrodzony i zabezpieczony przed bezpośrednim dostępem osób 
postronnych teren ekspozycyjny Mini zoo z wybiegami dla zwierząt. Powierzchnia wybiegów wynosi  
8.358 m2 i podzielona jest na 6 odgrodzonych kwater, w których przebywają różne gatunki zwierząt 
kopytnych. 
 
Koszty utrzymania Działu botaniczno-zoologicznego w Parku Kazimierz wyniosły w 2020 roku ogółem 
1.828.304,17 zł a w porównaniu do 2019 roku to 1.262.890,21 zł co stanowi wzrost wydatków  
w 2020 roku o 565.413,96 zł. 
 
Egzotarium w Sosnowcu 
 
W ramach inwestycji miejskich w 2020 roku przeprowadzono przetarg na budowę Centrum Edukacji 
Ekologicznej Egzotarium w Sosnowcu.  
Nowy obiekt ma zastąpić starą siedzibę z 1956 roku i stać się wizytówką miasta. 
Teren Egzotarium w sierpniu  2020 roku został przekazany Wykonawcy na budowę nowego obiektu.  
Roboty budowlane są wykonywane na podstawie umowy nr WIM.272.66.1.6.2020 zawartej w dniu 
30 lipca 2020 roku pomiędzy Gminą Sosnowiec, a konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Placu Piastów 
10 i Przedsiębiorstwem MAXIMUS ZBH Sp. z o.o Sp.k., z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ulicy 
Elizy Orzeszkowej 2.  
Planowany termin ukończenia inwestycji przewidziany jest na wrzesień 2022 roku. 
 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bobrek_(dopływ_Białej_Przemszy)#_blank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Potok_Zagórski#_blank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jamki_(potok)#_blank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Balaton_(Sosnowiec)#_blank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Górniczy#_blank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zespół_przyrodniczo-krajobrazowy_#_blank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Sosnowiec#_blank
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Schronisko dla bezdomnych zwierząt 
 
Schronisko prowadzi działalność w zakresie:  

1. Wyłapywania, przyjmowania i przetrzymywania zwierząt zagubionych, zbłąkanych 
i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych.  

2. Poszukiwania nowych właścicieli dla przetrzymywanych zwierząt w celu adopcji.  
3. Przekazywania zwierząt odpłatnie osobom zainteresowanym ich posiadaniem i deklarującym 

zapewnienie im należytych warunków życia.  
4. Właściwego i zgodnego z normami żywienia zwierząt. 
5. Leczenia chorych zwierząt przebywających w Schronisku, rokujących nadzieję na 

wyzdrowienie a także wykonywania terminowych szczepień ochronnych. 
6. Współpracy z innymi podmiotami w zwalczaniu wścieklizny i innych zakaźnych chorób 

zwierząt. 
7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie. 
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 
9. Elektroniczne znakowanie zwierząt. 
10. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt dojrzałych płciowo przebywających  

w Schronisku. 
11. Bezpłatna sterylizacja i kastracja szczeniąt/ kociąt na bon adoptowanych ze Schroniska. 

 

Koszty utrzymania Schroniska dla bezdomnych zwierząt wyniosły w 2020 roku ogółem 1.545.938,15 
zł a w porównaniu do 2019 roku to 1.417.049,18 zł co stanowi wzrost wydatków w 2020 roku  
o 128.888,97 zł. 
 

Usługi Cmentarno-Pogrzebowe 
 

Cmentarz Komunalny w Sosnowcu zlokalizowany jest przy ulicy Wojska Polskiego 124. Do zadań 
pracowników Cmentarza Komunalnego w Sosnowcu należą:  

 planowanie pól grzebalnych,  

 przygotowanie grobów do ceremonii pogrzebowych, 

 utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie Cmentarza Komunalnego i Prosektorium 
oraz najbliższego otoczenia, 

 utrzymanie alejek i dojść do kwater, w tym utrzymanie zimowe,  

 nadzór nad przestrzeganiem regulaminu Cmentarza Komunalnego. 
Do zadań Działu Usług Cmentarno-Pogrzebowych należy również opieka nad grobami wojennymi  
i miejscami pamięci na terenie miasta. Wykonywane są również prace porządkowe oraz 
renowacyjne. 
 
Usługi wykonane w 2020 roku: 
 

Usługi pogrzebowe i prosektoryjne 2020 rok 

Ceremonie pogrzebowe wykonane przez Zakład 
Pogrzebowy „ZNICZ” na terenie Cmentarza 
Komunalnego w Sosnowcu przy ulicy Wojska Polskiego 
124 oraz na innych cmentarzach 

249 pogrzebów (188 na 
terenie Cmentarza 

Komunalnego, 
61 na innych cmentarzach) 

w tym 103 kremacje 
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Pogrzeby osób zmarłych na COVID-19 7 pogrzebów 

Liczba osób zmarłych przechowywanych 
w Prosektorium Miejskim w Sosnowcu 

772 osoby 
w tym 4 zgony 
na COVID-19 

Liczba wykonanych sekcji i oględzin zwłok 5 oględzin 

Tabela 62: Usługi pogrzebowe i prosektoryjne wykonane w 2020 roku 

 
Planowane dochody z obchodów Dnia Wszystkich Świętych w 2020 roku na podstawie zawartych 
umów dzierżawy nieruchomości na terenie Cmentarza Komunalnego w Sosnowcu przy ulicy Wojska 
Polskiego 124 oraz Prosektorium Miejskiego wynosiły 5.535,00 zł. Biorąc pod uwagę ograniczenia 
spowodowane trwającą pandemią COVID-19 (zakaz wstępu na teren cmentarzy w okresie  
31 października 2020 roku do 2 listopada 2020 roku), dzierżawcy nie prowadzili sprzedaży. Handel 
odbywał się 29 i 30 października 2020 roku oraz 3 listopada 2020 roku w celu wyprzedania kwiatów.  
Dochody wyniosły 799,50 zł. 
W okresie pandemii 2020 roku Dział Usług Cmentarno-Pogrzebowych dokonywał odbioru odpadów 
komunalnych na terenie miasta Sosnowca z gospodarstw domowych osób przebywających na 
kwarantannie domowej oraz w izolacji spowodowanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.  
 
Utrzymanie czystości w mieście  
 
Obecnie na terenie Sosnowca oczyszczane mechanicznie są wszystkie ulice oraz ścieżki rowerowe,  
których nawierzchnia to umożliwia. Oczyszczanie ulic obejmuje zamiatanie i zmywanie pozimowe 
oraz bieżące utrzymanie w okresie letnim i zimowym. Równie duży jest zakres prac prowadzonych  
w ramach oczyszczania ręcznego,  
w tym utrzymanie czystości na 
terenach zielonych między innymi 
pasów drogowych, torowisk, 
przystanków komunikacji miejskiej, 
opróżnianie koszy ulicznych, 
zamiatanie chodników. Jednostka 
prowadzi również prace związane z 
usuwaniem dzikich wysypisk na 
terenie miasta. 
 
Na potrzeby powyżej opisanych zadań 
Miejski Zakład Usług Komunalnych  
w Sosnowcu wydatkował w 2020 roku 
kwotę 12.552.710,27 zł brutto. 
 

 
 
 
Akcja Zima w mieście 
 
W okresie od 1 stycznia do końca marca, a następnie od 1 listopada do 31 grudnia, na terenie 
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu, jak co roku, działa całodobowo Ośrodek 
Dyspozytorski. 
W ramach prowadzonej Akcji Zima jednostka zadysponowała do zadania sprzęt w ilości 7 pługo-
posypywarek oraz 14 ciągników z  pługiem odśnieżnym.  
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Praca odbywa się całodobowo, w trzech zmianach, w systemie pięcio-brygadowym. Przy zimowym 
ręcznymi oraz mechanicznym utrzymaniu jest zaangażowanych 150 pracowników.  
 
 

2019/2020 2020/2021 

252,34 t 307,00 t 

Tabela 63: Ilość zużytej soli drogowej w dwóch ostatnich sezonach zimowych 

 
Gospodarka lokalowa w mieście 
 
Według danych Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu w 2020 r. zostało 
wyremontowanych 168 pustostanów na kwotę 2.088.717 zł. Zgodnie z Wieloletnim Programem 
Remontowym Zasobu Mieszkaniowego Gminy Sosnowiec na lata 2010 – 2020 zostały zrealizowane 
następujące inwestycje: 
 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy  
ul. Zamenhofa 24 AB 

454.223,02 zł 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy  
ul. Grota-Roweckiego 32 a, b, c 

348.238,93 zł 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy  
ul. Naftowej 23/I 

601.786,80 zł 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy  
ul. Sobieskiego 3D 

363.053,26 zł 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy  
ul. Naftowej 25/I 

811.311,37 zł 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy  
ul. 27 Stycznia 17 

260.327,42 zł 

Termomodernizacja 5 budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach: 

Staropogońskiej 87, Malczewskiego 6-8,  
Czeladzkiej 25 c, d; Pułaskiego 9 i Czerwonego Krzyża 9-8 

(projekt) 

139.605,00 zł 

Adaptacja lokali przy ulicach: Dęblińskiej i Warszawskiej 
na potrzeby utworzenia mieszkań typu socjalnego dla 
wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 

(projekt) 

43.050,00 zł 

Budowa instalacji kanalizacyjnej do budynków przy  
ul. Armii Krajowej 47, 47a, 49 

59.759,37 zł 

Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w rejonie ulicy Anki 
Kowalskiej 

56.727,00 zł 

Wykonanie instalacji c.o. gazowego w lokalu mieszkalnym 
przy ul. Grota-Roweckiego 22a/3 

19.999,42 zł 

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz 
dostawa i montaż nowych pojemników półpodziemnych 
na odpady komunalne wraz z robotami towarzyszącymi 

dla budynku przy ul. Zamenhofa 24 a, b 

60.147,00 zł 
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Utworzenie klubu Senior przy ul. Jodłowej 4 186.896,80 zł 

Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej przy ul. Naftowej 2 19.495,50 zł 

Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa 
lokale mieszkalne w budynku przy ul. Lwowskiej 29 

10.947,00 zł 

Przebudowa mieszkań ze zmianą sposobu użytkowania na 
lokal użytkowy w budynku przy ul. Warszawskiej 6 

16.260,07 zł 

Wykonanie instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy  
ul. Naftowej 2 (projekt) 

      861,00 zł 

Budowa 4 budynków mieszkalnych z lokalami 
użytkowymi przy ul. Traugutta (90-100 lokali) 

840.622,05 zł 

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 
przy ul. Zagaje 2 

  13.852,08 zł 

 4.307.163,09 zł 

Tabela 64: Zadania zrealizowane przez MZZL w 2020 roku 

 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu poinformował, że na dzień 
31.12.2020 r. administrował 192 Wspólnotami Mieszkaniowymi w Sosnowcu. 
W związku ze zrealizowaną inwestycją rewitalizacji Osiedla RUDNA I w Sosnowcu, polegającej na 
nadbudowie 81 lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych położonych przy ul. Patriotów 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 i ul. Łącznej 2, MZBM-TBS Sp. z o.o. posiada 25 lokali mieszkalnych w zasobach TBS oraz 
48 lokali mieszkalnych wynajmowanych na zasadach ogólnych przepisów o najmie. 
Wszystkie ww. lokale stanowią własność Spółki, jak również 40 mieszkań w zasobach TBS  
w Sosnowcu przy ul. Kosynierów 39. Na dzień 31.12.2020 r. mieszkania były wynajęte w 100 %.  
W latach 2010 – 2020 MZBM – TBS Sp. z o.o. nie wybudowała mieszkań do wynajmu. 
 
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Sosnowcu przekazały następujące dane w ramach realizacji działań zawartych w Polityce 
Mieszkaniowej w 2020 r.  
 

 ilość udzielonych pozwoleń na budowę ogółem:    1.003 

 (w tym w zakresie zabudowy mieszkaniowej)       148 

 budowa domów wielorodzinnych:          14 

 budowa domów jednorodzinnych:        114 

 nadbudowy, rozbudowy, przebudowy:          17 

 ilość mieszkań będących w budowie:                  1.365 

 ilość wybudowanych mieszkań na sprzedaż i wynajem:      343 

 ilość zaadaptowanych lokali na cele mieszkaniowe:          3 
 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w ramach realizacji działań zawartych w Polityce 
Mieszkaniowej przekazał następujące informacje: 

 sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 69.161 m2; 

 w okresie sprawozdawczym nie dozbrojono terenów budowlanych; 

 w 2020 roku sprywatyzowano 116 komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców; 

 plany wykorzystania zasobów sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r.  
o gospodarce nieruchomościami na okresy 3-letnie. W roku 2020 obowiązywał plan na okres 
2018-2020; 
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 informacja o wolnych terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne i wielorodzinne jest podawana do publicznej wiadomości na stronach 
internetowych UM w Sosnowcu, natomiast wykazy wolnych terenów gminnych 
przeznaczonych do sprzedaży na powyższe cele w drodze publicznych przetargów są  
w trakcie danego roku na bieżąco aktualizowane. 

 

Budynki Ilość % pow. [m²] % 

Budynki Gminy 307 45,5 191.013,14 41,9 

Wspólnoty Mieszkaniowe 328 48,6 x x 

    - własność gminy x x 244.710,18 53,7 

Budynki prywatne 40 5,9 19.991,30 4,4 

 675 100,0 455.714,62 100,0 

 
 

Lokale mieszkalne Ilość % pow. [m²] % 

Budynki Gminy 3 165 34,9 141.172,50 35,9 

Wspólnoty Mieszkaniowe 5 516 60,9 233.017,34 59,3 

Budynki prywatne 375 4,1 18.867,09 4,8 

 9 056 100,0 393.056,93 100,0 

 

Lokale użytkowe Ilość % pow. [m²] % 

Budynki Gminy 403 71,7 44.329,86 79,3 

Wspólnoty Mieszkaniowe 138 24,6 10.429,34 18,7 

Budynki prywatne 21 3,7 1.124,21 2,0 

 562 100,0 55.883,41 100,0 

Tabela 65: Powyższe tabele przedstawiają komunalny zasób Gminy Sosnowiec na dzień 31.12.2020 r. 
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XXXI. WALKA ZE SMOGIEM  

    I EKO DZIAŁALNOŚĆ36 

Największym problemem dla jakości powietrza na terenie miasta jest występowanie,  
w szczególności w sezonie grzewczym ponadnormatywnych stężeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, 
benzo(a)pirenu i tlenków azotu. Źródłem emisji tych zanieczyszczeń jest spalanie w piecach i kotłach 
domowych paliw stałych, a także środki transportu i przemysł.  
Konieczne zatem jest podejmowanie szeroko zakrojonych działań mających wpływ na ograniczenie 
niskiej emisji.  
 

Rok 
udzielenia 

dotacji 

Wysokość środków 
finansowych 

zaplanowanych  
w budżecie 

Wysokość środków 
finansowych 

wydatkowanych 

Ilość 
udzielonych 

dotacji 

Ilość 
zlikwidowanych 

palenisk węglowych 

2016 787.673,00 538.070,00 162 282 

2017 2.298.307,00 1.748.067,00 456 584 

2018 3.011.293,00 2.471.612,00 358 687 

2019 2.592.457,00 2.304.995,00 423 680 

2020 2.610.487,00 2.096.820,00 352 568 

Tabela 66: Dotacje celowe ze środków budżetu Miasta Sosnowca do modernizacji systemów grzewczych  
i instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii w latach 2016-2020 

 
1. Program STOP SMOG. 
 
W dniu 9 września 2020 r. zawarto porozumienie o współfinansowaniu realizacji przedsięwzięć 
niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów na podstawie ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127). 
Przedmiotem Porozumienia było współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych obejmujących 
m. in. wymianę bądź likwidację urządzeń lub systemów grzewczych oraz zmniejszenie 
zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na ciepło grzewcze. Porozumienie 
zawarto na okres do dnia 9 września 2023 r. 
 
Gmina Sosnowiec planuje objęcie Programem 30 budynków jednorodzinnych najmniej zamożnych 
mieszkańców miasta (kryteria dochodowe): 
Pomoc może zostać udzielona osobie, która złożyła wniosek o zawarcie umowy o realizację 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego oraz łącznie spełnia następujące warunki: 
 

a) jest właścicielem lub współwłaścicielem albo posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem 
samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, w którym jest 
realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne, przy czym udział tej osoby lub zakres jej 
współposiadania nie może być mniejszy niż połowa; w przypadku gdy umowa jest zawierana  
z więcej niż jednym współwłaścicielem lub współposiadaczem samoistnym suma ich udziałów we 
współwłasności lub zakres ich współposiadania samoistnego nie może być mniejsza niż połowa, 

                                                           
36

 Źródło: Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami. „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok na 

terenie Miasta Sosnowca” 
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b) jest członkiem gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód, 
w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 111), na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej 
emerytury (ok. 2100 zł netto/osobę) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty  
(ok. 1.500zł netto/osobę) w gospodarstwie wieloosobowym oraz złożyła oświadczenie, w którym 
określiła liczbę osób w gospodarstwie domowym, 

 
c) posiada łącznie środki własne oraz zasoby majątkowe, o których mowa w ustawie z dnia  
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), nieprzekraczające 
kwoty 53 tys. zł., z wyłączeniem wartości budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu,  
w którym jest realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne i nieruchomości gruntowych 
związanych odpowiednio z tym budynkiem lub tym lokalem. Środki własne oraz zasoby 
majątkowe to np. nieruchomości, ruchomości np. samochody, zgromadzone środki pieniężne itp. 

 
Ponadto, osoby spełniające powyższe kryteria zobowiązane są do udostępnienia budynku/lokalu 
mieszkalnego w celu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w tym inwentaryzacji budynku do 
celów projektowych i audytu energetycznego, a także w celu przeprowadzenia prac budowlanych  
i instalacyjnych. 
Przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji prowadzone będą coroczne kontrole przez 
Gminę w celu przeprowadzenia weryfikacji utrzymania efektów przedsięwzięcia niskoemisyjnego. 
Co oznacza że instalacja winna być eksploatowana zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi, nie 
można urządzeń demontować ani dekompletować. Nie wolno w instalacji spalać odpadów. 
W okresie 5 lat nie można sprzedać budynku ani jego części, ani dodać nowego współwłaściciela.  
 
Stwierdzenie nieprawidłowości skutkuje zwrotem otrzymanego dofinansowania. 
W ramach realizacji Programu przewiduje się wymianę lub likwidację przestarzałych systemów 
grzewczych w 100% budynków objętych porozumieniem. 
Całkowity koszt realizacji Porozumienia: 1.590.000,00 zł 
 
Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego dla jednego budynku nie może przekroczyć 
53.000,00 zł. 
5% kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego stanowi wkład własny mieszkańca. 
 
2. Program Czyste Powietrze. 
Gmina Sosnowiec 4 grudnia 2020 r. zawarła porozumienie ws. współpracy z WFOŚiGW 
w Katowicach w zakresie wdrażania Programu Czyste Powietrze, który jest dedykowany właścicielom 
domów jednorodzinnych realizującym przedsięwzięcia niskoemisyjne tj. wydatki związane  
z dociepleniem budynku i wymianą urządzenia grzewczego.  
Zasady dofinansowania obejmują dwie grupy beneficjentów uprawnione do  dofinansowania o różnej 
wysokości: 

1) Podstawowe dofinansowanie dla osób mających roczny dochód nieprzekraczający  100.000 zł. 
2) Podwyższony poziom dofinansowania dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na 
jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 

 1.400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym, 

 1.969 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym. 
 
W przypadku korzystania ze zwiększonego poziomu dofinansowania konieczne jest uzyskanie 
zaświadczenia o dochodach potwierdzającego spełnianie kryteriów. Zaświadczenia takie są 
wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Wniosek o wydanie zaświadczenia  
winien być złożony na obowiązującym druku. Zaświadczenie jest wymagane do złożenia wniosku  
o dofinansowanie.  
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Do zadań Gminy w ramach programu Czyste powietrze należy: 

 udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym, 

 podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele 
mogliby być objęci dofinansowaniem,  

 wsparcie Wnioskodawców o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań 
Programu, 

 zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW 
pracownika gminy, który będzie informował i pomagał przy wypełnianiu wniosków, 

 przekazywanie do WFOŚ wniosków składanych przez Wnioskodawców w Gminie, 

 pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym poprawnym 
wypełnieniu wniosków itp. 

 
WFOŚiGW ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, pokryje koszty obsługi zadań realizowanych 
przez Gminę w ramach Porozumienia, w ten sposób, że: 

1) gmina otrzyma kwotę w wysokości 100zł za wniosek z podwyższonym poziomem 
dofinansowania zawierający Zaświadczenie wydane przez Gminę przekazany do WFOŚiGW; 
2) Gmina otrzyma kwotę w wysokości 50zł za wniosek z podwyższonym poziomem 
dofinansowania zawierający Zaświadczenie wydane przez inną gminę z uwagi na fakt że adres 
zamieszkania Wnioskodawcy jest inny niż położenie budynku; 
3) Gmina otrzyma kwotę w wysokości 50zł za wniosek z podwyższonym poziomem 
dofinansowania zawierający Zaświadczenie wydane przez Gminę, złożony do WFOSiGW bez 
pośrednictwa Gminy. 

 
3. Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego obowiązująca od 1 września 2017 r. 
Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego nakłada na mieszkańców obowiązki związane  
z wymianą kotłów grzewczych opalanych paliwami stałymi, jak węgiel, drewno, pellet na kocioł klasy 
5 lub ECODESIGN lub inne ekologiczne systemy grzewcze (podłączenie do sieci ciepłowniczej, 
ogrzewanie gazowe, elektryczne z wykorzystaniem OZE itp. 
 
4. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. 
Na podstawie art. 27a.1. ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127) Minister 
właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa prowadzi centralną ewidencję emisyjności budynków, zwaną dalej „ewidencją”, oraz 
jest administratorem danych zgromadzonych w tej ewidencji.  
 
5. Działania proekologiczne Straży Miejskiej 
Straż Miejska w 2020 roku zakupiła wilgotnościomierz, który pozwolił dokonać pomiarów wilgotności 
drewna spalanego w systemach ciepłowniczych na terenie miasta. Jednakże nie był on używany  
w sezonie grzewczym 2020/2021, gdyż w trakcie przeprowadzonych kontroli Strażnicy Miejscy nie 
stwierdzili przypadków używania drewna jako opału.  
Pod koniec 2020 roku i na początku 2021 roku a dokładnie w okresie od 01.10.2020 r. do 
30.04.2021 r. Straż Miejska w Sosnowcu przeprowadziła 437 kontroli kotłowni i pieców, w trakcie 
których zostało pobranych 15 próbek popiołu a przeprowadzona ich analiza wykazała, iż  
w 5 przypadkach w instalacjach spalane były odpady, które nie powinny być spalane w tych piecach. 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, związanymi z termicznym przekształcaniem 
odpadów (wykroczenie z art. 191 ustawy o odpadach), na sprawców takich czynów nałożono  
24 mandaty karne na kwotę 8.700 zł oraz wszczęte zostały 3 postępowania zmierzające do 
skierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sosnowcu. 
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Od sierpnia 2020 r. na wyposażeniu Straży Miejskiej w Sosnowcu znajdują się dwa drony MAVIC 2 
DUAL ENTERPISE wraz z akcesoriami.  
Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi obsługi zakupionych dronów wynika, iż można ich używać tylko  
w określonych warunkach atmosferycznych, tj.: przy dobrej przejrzystości powietrza (brak opadów 
deszczu, śniegu), wietrze o sile mniej niż 10m/s i temperaturze nie niższej niż „- 5oC”. 
 
Do obsługi dronów zostało wyznaczonych 6 Strażników Miejskich, którzy przeszli szkolenie UAVO 
VLOS (loty w zasięgu wzroku). Szkolenie to zakończyło się wydaniem Świadectw Kwalifikacji 
Personelu Lotniczego, które zostały wręczone na przełomie października i listopada 2020 r. 
Ze względu na warunki w jakich można  przeprowadzać loty dronami oraz na czas otrzymania 
uprawnień przez Strażników Miejskich, nie było możliwe użytkowanie ich w 2020 roku. 
 
W związku z pandemią, kontrole indywidualnych gospodarstw domowych w zakresie spalania 
odpadów i rodzaju używanego paliwa jako opału, zostały one ograniczone prze Wojewodę Śląskiego 
do niezbędnego minimum na terenie całego województwa śląskiego, co wynikało z decyzji  
nr ZKL6330.9.5.2020 (15) wydanej w dniu 21.10.2020 r. 
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XXXII.   PODSUMOWANIE 

Rok 2020 był rokiem szczególnym dla wszystkich mieszkańców jak i dla władz samorządowych 
Sosnowca. Będzie zapamiętany jako rok pandemii, która w niespotykany dotąd sposób zablokowała 
wiele działań i ograniczyła ilość imprez kulturalno-sportowych. Jednakże w mieście, podobnie jak  
w latach poprzednich, cały czas trwają inwestycje i są w przygotowaniu nowe. Gmina jest w trakcie 
pozyskiwania funduszy na kolejne projekty inwestycyjne oraz na remonty dotychczasowej 
infrastruktury. 
 
Przedstawiliśmy Państwu Raport o stanie Gminy za rok 2020. Jest on dokumentem, który podobnie 
jak w 2019 roku podsumowuje działania władz miasta, Rady Miejskiej, wszystkich pracowników 
jednostek miejskich ale również wkład i zaangażowanie mieszkańców w rozwój naszego miasta. 
Raport zawiera informacje w pigułce, o najważniejszych działaniach i wydarzeniach, które odbywały 
się w Sosnowcu w 2020 roku.  
 
Zawartość tego dokumentu to informacje o wszystkich kierunkach w jakich rozwija się miasto, 
począwszy od demografii i jej dynamiki poprzez rynek pracy, pomoc społeczną, zdrowie, edukację, 
kulturę, sport i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiono również po krótko 
wykonanie budżetu miasta w 2020 roku. Znalazły się tutaj również rozdziały mówiące o działaniach 
tak zwanych „twardych”. Inwestycje, Budżet Obywatelski, zagospodarowanie przestrzenne, usługi 
komunalne i walka ze smogiem. Szczególnym rozdziałem jest rozdział o działaniach poczynionych 
przez Gminę w walce z COVID-19. Znalazły się tutaj informacje miedzy innymi o ilościach zakupionych 
i pozyskanych środkach ochronnych dla jednostek służby zdrowia i edukacji.  
Uszczegółowienie można znaleźć w dokumentach podanych w przypisach i przygotowanych przez 
Wydziały Urzędu Miejskiego ale również przez jednostki podległe. 
 
To tylko część zagadnień, które mogli Państwo znaleźć w Raporcie o stanie Gminy za 2020 rok. 
Dołożyliśmy wszelkich starań aby ten dokument zawierał kompleksową i aktualną wiedzę na temat 
stanu Gminy Sosnowiec. Mamy nadzieję, że „spotkamy się” z Państwem podczas lektury kolejnego 
raportu już w przyszłym roku jednakże w całkiem odmiennych okolicznościach niż te pandemiczne. 
 
 


