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I. Wstęp 

 

Obowiązek sporządzenia Raportu o stanie miasta reguluje ustawa o samorządzie gminnym. Raport 

winien obejmować podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego. Ustawa o samorządzie 

gminnym stanowi, że burmistrz co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie 

miasta. Raport rozpatrywany jest przez radę gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała 

w sprawie absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią 

przeprowadza się debatę.  

 

II. Informacje ogólne (demografia, rynek pracy, budżet Miasta) 

 

Liczba ludności 

Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Bieruniu na koniec 2020 roku zameldowanych było ogółem 

18647 mieszkańców, w tym kobiet: 9470 i mężczyzn: 9177.  

 

Struktura demograficzna ludności 

Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Bieruniu: 

- w wieku produkcyjnym jest 5333 kobiet od 19 do 60 lat oraz 6128 mężczyzn od 19 do 65 lat. 

- w wieku poprodukcyjnym jest 2289 kobiet powyżej 60 lat oraz 1104 mężczyzn powyżej 65 lat.  

W 2020 roku urodziło się 180 dzieci a zmarło 253 mieszkańców.  

Dla porównania w 2019 roku zmarło 175 osób.  

 

Rynek pracy 

Na koniec 2020 r. zarejestrowane w gminie były 1098 podmioty gospodarcze, tj. o 46 więcej niż w roku 

poprzednim.  

Na blisko 20 tys. mieszkańców miasta Bierunia na koniec 2020 r. osób zarejestrowanych, jako 

bezrobotne było 229, w tym 117 kobiet. Liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 68 a powyżej 

50 roku życia – było 58 bezrobotnych1. Liczba bezrobotnych zwiększyła się w ostatnim roku o 89 osób  

– w stosunku do 2019 roku.   

                                                           
1https://tychy.praca.gov.pl/documents/159529/14410927/Dane%20statystyczne%20dotycz%C4%85ce%20gmin%20w%20

miesi%C4%85cu%20grudniu%202020%20roku/8bd6c202-4385-4520-9480-68c29314ff54?t=1612873076830 
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Stopa bezrobocia w grudniu 2020 r. w powiecie bieruńsko–lędzińskim wyniosła 2,7% (2019 – 1,7%), 

przy czym wskaźnik dla województwa śląskiego wyniósł 4,9% a w kraju: 6,2%  

(dane – Powiatowy Urząd Pracy w Tychach).  

 

Powierzchnia ewidencyjna Bierunia wynosiła 40,5 km2. Gęstość zaludnienia w mieście wynosiła 

na koniec 2020 r. 460 osób na 1 km2 (https://www.polskawliczbach.pl/Bierun). 

 

 

 

Budżet Miasta 

 
Dochody Miasta w 2020 roku wyniosły: 118.881.327,20 zł, a wydatki: 115.003.378,27 zł. 
 
Na łączną kwotę dochodów składały się: 
 
-   dochody bieżące w kwocie:                      106.058.959,64 zł 
 
-   dochody majątkowe w kwocie:                12.822.367,56 zł. 
 
Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco: 
 
-   wydatki bieżące to kwota:                          100.139.797,57 zł 
 
-   wydatki majątkowe to kwota:                     14.863.580,70 zł. 
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III. Realizacja polityk, programów i strategii 

 

W 2020 roku Gmina Bieruń przystąpiła do prac nad stworzeniem Strategii Rozwoju Miasta Bierunia 

na lata 2021-2035 w związku z zakończeniem realizacji strategii, przyjętej w 2010 roku uchwałą 

nr VII/1/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Miasta: Bieruń 2020. Strategia Rozwoju Miasta jest najważniejszym dokumentem wielowymiarowego 

planowania perspektywicznego, określającym wizję, cele oraz kierunki rozwoju Miasta.  

 

Harmonogram prac nad strategią: 

1.   Rozpoczęcie prac na opracowanie strategii  III kwartał 2020 r. 

2.   Prace nad diagnozą strategii, zebranie danych III kwartał 2020 r./ 

I kwartał 2021 r. 

3.   ANKIETA do 10 listopada 2020 r. 

4.   Określenie obszarów problemowych I kwartał 2021 r. 

5.   Określenie misji, wizji i celów Gminy Bieruń 

 Redakcja projektu strategii 

 Konsultacje społeczne 

II kwartał 2021 r. 

6.   Uchwalenie/przyjęcie przez Radę Miejską Strategii Rozwoju 

Miasta Bierunia 2030 

III kwartał 2021 r. 

 

 

W 2020 roku podpisana została umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji w ramach Strategii 

Rozwoju Miasta Bierunia. Strategia zostanie opracowana – zgodnie z umową do końca sierpnia 2021 r. 

 

W 2020 roku wykonana została również diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

Bierunia. Mieszkańcy Bierunia mogli włączyć się w budowę nowej Strategii i podzielić się swoimi 

opiniami poprzez wypełnienie ankiety, której odpowiedzi zostaną wzięte pod uwagę przy tworzeniu 

dokumentacji. 
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1. Gospodarka Przestrzenna 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. 

W zakresie planowania przestrzennego Gminy Bieruń, obowiązuje aktualizacja Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia (Uchwała  

nr IV/1/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 kwietnia 2013 r.) wraz ze zmianami Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia (Uchwała  

nr  XII/4/2018 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 września 2018 r. oraz Uchwała nr VI/6/2020 

Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 maja 2020 r.), oraz 61 obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego pokrywających 3169,87 ha co daje pokrycie planami 

na poziomie 72,5 %.  

Studium określa kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia, zgodne  

z celami strategicznymi wyznaczonymi w strategii rozwoju miasta. Miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego wyznaczają tereny pod różne przeznaczenia, zgodnie  

z ustaleniami Studium, co sprzyja porządkowaniu przestrzeni i zrównoważonemu rozwojowi 

całego obszaru miasta. 

W 2020 r. w związku z uchwaleniem planów miejscowych nie wpłynęły do Gminy Bieruń 

roszczenia związane z odszkodowaniem za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupieniem 

nieruchomości lub jej części. 

W 2020 roku prowadzono 7 procedur planistycznych w zakresie opracowania nowych 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym uchwalono 3 plany miejscowe. 

 
 
Tabela nr 1 Wykaz planów miejscowych sporządzanych w 2020 r. 

Lp. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego 

Etap procedowania 

1.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych pomiędzy 

ul. Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy-

Lędziny, rzeką Mleczną i ul. Oświęcimską 

W trakcie realizacji: wyłożenie planu do 

publicznego wglądu 

2.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych pomiędzy 

linią kolejową, Potokiem Goławieckim 

i ul. Wawelską i ul. Boh. Westerplatte 

W trakcie realizacji 

3.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego pomiędzy ul. Warszawską, 

Kościelną, Majową i planowaną drogą ekspresową 

S1 

Podjęta uchwała w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia planu, prace 

wstrzymane do wyłonienia wykonawcy 

budowy drogi ekspresowej S1   
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Lp. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego 

Etap procedowania 

4.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w rejonie obszaru 

Staromiejskiego i Grobli 

W trakcie realizacji: projekt planu 

w trakcie uzgadniania/opiniowania 

5.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej 

w Bieruniu – część A 

Prace zakończono: plan został przyjęty 

Uchwałą Nr II/3/2020 Rady Miejskiej 

w Bieruniu w dniu 27 lutego 2020 r. 

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dn. 09.03.2020 

r., poz. 2083). 

6.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego pomiędzy ul. Turyńską, 
ul. Lędzińską i granicami miasta – część B 

Prace zakończono: plan został przyjęty 

Uchwałą Nr VIII/3/2020 Rady Miejskiej 

w Bieruniu w dniu 25 czerwca 2020 r.  

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dn. 03.07.2020 

r., poz. 5275). 

7.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulicy Ofiar 
Oświęcimskich w Bieruniu 

Prace zakończono: plan został przyjęty 

Uchwałą Nr X/2/2020 Rady Miejskiej 

w Bieruniu w dniu 27 lipca 2020 r. 

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dn. 09.07.2020 

r., poz. 5808). 

 

 

2. Decyzje o warunkach zabudowy. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Lata Wydane decyzje WZ Wydane decyzje ULICP Uwagi 

2016 4 1 Nie uwzględniono 
decyzji wydawanych 
jako gmina zastępcza  

2017 4 2 

2018 3 1 

2019 3 4 

2020 2 6 

 

 

 

3. Akty notarialne.  

Lata Ilość aktów, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Bieruniu 

2016 293 

2017 323 

2018 282 

2019 302 

2020 308 
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2. Gospodarka Nieruchomościami 

 

1. Ustalanie numerów porządkowych nieruchomości. 

Lata Ilość wydanych numerów porządkowych 

2016 69 

2017 82 

2018 103 

2019 60 

2020 108 

 

2. Ilość decyzji podziałowych gruntu. 

Lata Ilość decyzji podziałowych gruntu 

2016 54 

2017 71 

2018 60 

2019 72 

2020 70 

 

3. Komunalizacja gruntów na rzecz Gminy Bieruń. 

Lata Powierzchnia skomunalizowanych  

działek 

Ilość działek 

2016 28,0893 ha 79 

2017 20,2567 ha 67 

2018 18,8270 ha 49 

2019 2,7884 ha 25 

2020 4,8276 ha 46 

 

4. Grunty przejęte na rzecz Gminy Bieruń. 

Lata Powierzchnia działek Ilość działek Uwagi 

2016 0,2713 ha 32  

2017 0,3980 ha 13  

2018 0,4614 ha 16  

2019 7,9848 ha 37 * teren za Groblą pow. 
7,4786 ha 

2020 6,1691 ha 91  
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5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność za 2020 r. 

5.1. Zaświadczenia o przekształceniu - 138 

5.2. Udzielone bonifikaty - 85 

5.3. Zaświadczenia o spłacie - 86 

 

Zabytki  - Aktualizacja Programu ochrony 

Program opieki nad zabytkami dla Gminy Bieruń na lata 2017-2020, przyjęty Uchwałą  
Nr XII/8/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  
z dnia 12 stycznia 2017 r., poz. 327).  
Program służy podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania, 
koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego 
oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Celem programu 
jest w szczególności: 
1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających  

z koncepcji przestrzennego zagospodarowania miasta, regionu, województwa oraz kraju, 
2) uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 
ekologicznej, 

3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu 
ich zachowania, 

4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków, zespołów zabytków oraz walorów krajobrazu 
kulturowego, 

5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 
finansowych na opiekę nad zabytkami, 

6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków, 

7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką 
nad zabytkami. 

 
W 2020 r. prowadzone były prace nad aktualizacją wykazu obiektów Gminnej Ewidencji 

Zabytków gminy Bieruń (GEZ), które były podstawą do utworzenia „Programu opieki nad 

zabytkami dla gminy Bieruń na lata 2017-2020”, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu 

nr XII/8/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 12 stycznia 2017 r., poz. 327).  

Po otrzymaniu pozytywnej opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Katowicach Nr K-NR.5133.20.2020 z dnia 6 października 2020 r. dotyczącą zaktualizowanego 

wykazu Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Bieruń (GEZ), zostało podjęte zarządzenie  

Nr B.0050.194.2020 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 20 października 2020 r. w sprawie 

zmiany Zarządzenia Nr B.0050.217.2016 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 7 grudnia 2016 r.  

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków. Zarządzenie dostępne jest w Biuletynie 

Informacji Publicznej pod adresem: 

https://bip.bierun.pl/prawo/zarzadzenia-burmistrza/B.0050.194.2020/idn:11903  

https://bip.bierun.pl/prawo/zarzadzenia-burmistrza/B.0050.194.2020/idn:11903
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Zarządzenie Nr B.0050.217.2016 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków, dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 

Bieruń pod adresem:  

https://archiwumbip.bierun.pl/prawo/zarzadzenia_2016/st:3/idn:8191.html  

 

Zarządzenie Nr B.0050.094.2017 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 28 kwietnia 2017 r.  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr B.0050.217.2016, w zakresie włączenia do GEZ stanowisk 

archeologicznych, dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bieruń pod adresem: 

https://archiwumbip.bierun.pl/prawo/zarzadzenia_2017/st:18/idn:8579.html  

 

Zaktualizowana Gminna Ewidencja Zabytków była podstawą opracowania „Programu opieki 

nad zabytkami dla gminy Bieruń na lata 2021-2024”. Przedmiotowy program został zaopiniowany 

pozytywnie przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. 

 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020 

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020 (GPRB), przyjętym uchwałą 

nr III/1/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 marca 2017 r., zaplanowano przedsięwzięcia  

o charakterze inwestycyjnym, obejmujące modernizację i remont infrastruktury znajdującej 

się na obszarach rewitalizacji, jak również projekty nieinwestycyjne (tzn. miękkie), ukierunkowane 

głównie na integrację społeczną i zmniejszenie bezrobocia. Podzielono je na przedsięwzięcia 

podstawowe oraz uzupełniające. Każde zaplanowane przedsięwzięcie rewitalizacyjne stanowiło 

odpowiedź na konkretne potrzeby oraz problemy osób zamieszkujących obszary rewitalizacji.  

Zgodnie z art. 22 pkt. 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2021 poz. 485), 

gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, co najmniej raz na trzy 

lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie. W marcu 2020 roku 

minął trzeci rok realizacji postanowień Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-

2020. Tym samym została dokonana „Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji na lata 2016-2020”. Dokument dostępny jest pod linkiem:  

https://bip.bierun.pl/ogloszenia/rewitalizacja/III-Posiedzenie-Komitetu-Rewitalizacji/idn:11926 

Na koniec 2020 roku znacząca część przedsięwzięć rewitalizacyjnych została zrealizowana, jedno jest 

na etapie wdrożeniowym. Ograniczony zakres częściowo zrealizowanych dwóch przedsięwzięć wynika 

z ograniczeń finansowych, w tym braku współfinansowania ich środkami zewnętrznymi pomimo,  

że podejmowane były działania pozyskania dofinansowania. Trzy niezrealizowane przedsięwzięcia były 

w części realizowane przez inne podmioty (Powiatowy Urząd Pracy w Tychach, Centrum 

Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Woli). Analiza stopnia zaawansowania przedsięwzięć pokazuje wysoką 

https://archiwumbip.bierun.pl/prawo/zarzadzenia_2016/st:3/idn:8191.html
https://archiwumbip.bierun.pl/prawo/zarzadzenia_2017/st:18/idn:8579.html
https://bip.bierun.pl/ogloszenia/rewitalizacja/III-Posiedzenie-Komitetu-Rewitalizacji/idn:11926
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skuteczność przyjętego sposobu pracy nad procesem rewitalizacji w Gminie Bieruń. Podejmowane 

działania sprzyjały przede wszystkim: 

• modernizacji i remontom budynków i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji, zapewniając 

wzrost dostępności i jakości usług na obszarze rewitalizacji,  

• przystosowaniu obiektów zdegradowanych i zaniedbanych do pełnienia funkcji społecznych  

(w tym kulturalnych, edukacyjnych, sportowych) lub gospodarczych,  

• stworzeniu systemu opieki i aktywizacji dla osób starszych, w zakresie niezbędnej infrastruktury 

oraz projektów prozdrowotnych, edukacyjnych i aktywizacyjnych, 

• współdziałaniu różnych służb, instytucji i organizacji na rzecz poprawy dostępności usług 

społecznych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Spośród wszystkich wskaźników wskazanych w GPRB, niektóre były niemożliwe do osiągnięcia  

w ramach poszczególnych projektów. Przyczyna tkwi w zapisach regulaminów konkursów 

(założeniach), ograniczeniach konkursowych (wskazanie konkretnych typów projektów), kategoriach 

kosztów podlegających limitom czy dopuszczalnych kosztów kwalifikowanych. Tym samym skala 

interwencji i realizacji projektów w ramach procesu rewitalizacji w znacznym stopniu 

jest warunkowana dostępnością do środków zewnętrznych, których pozyskanie to w zasadzie jedyna 

możliwość na realizację znacznej części zaplanowanych działań. Należy jednak podkreślić dużą 

skuteczność pozyskania środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Ministerstwa Sportu przez gminę, które to środki 

stanowiły kluczowe źródło rozwoju obszarów rewitalizacji i całego miasta.  

Poniżej wyciąg z Raportu okresowego, dotyczącego realizacji GPRB w roku 2020: 

 

STOPIEŃ REALIZACJI PROJEKTÓW WSKAZANYCH W GMINNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI  
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LISTA PROJEKTÓW UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE REWITALIZACJI, KTÓRYCH REALIZACJĘ 

ZAKOŃCZONO LUB KONTYNUOWANO W 2020 ROKU 

Nazwa projektu Wnioskodawca Termin realizacji 

Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy 

środowiskowej wraz z otoczeniem w celu zwiększenia 

aktywizacji społeczno - gospodarczej ludności zamieszkującej 

obszary zdegradowane i rewitalizacji 

Gmina Bieruń, 

Bieruński Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

2018 - 2020 

Całość inwestycji realizowanej w budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej przy ulicy Homera opiewała 

na kwotę ponad 5 milionów złotych. Na realizację projektu Gmina Bieruń pozyskała dofinansowanie z: 

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85 % oraz z budżetu 

państwa z kontraktu terytorialnego w wysokości 10%, 

 Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej 

Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu w wysokości 253 200,00 zł. 

Zakres projektu obejmował remont i nadbudowę budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz 

z otoczeniem przy ul. Homera 34 w Bieruniu. W ramach pomieszczeń przeznaczonych na działalność świetlicy 

powstała sala główna, sala komputerowa wyposażona w stanowiska komputerowe, pomieszczenie 

administracyjne świetlicy wyposażone w niezbędne umeblowanie, pomieszczenie kuchenne wraz 

z wyposażeniem, zaplecze sanitarne (toalety) oraz szatnia. Wszystkie w/w pomieszczenia znajdują się na parterze 

zmodernizowanego budynku.  

W obrębie hali sportowej powstała sala ćwiczeń o pow. 162,16 m2 zaadaptowana na potrzeby prowadzenia zajęć 

z zakresu sportów walki. 

W ramach dofinansowania uzyskanego z Ministerstwa Sportu zamontowano ścianki wspinaczkowe na kilku 

ścianach hali - na jednej ze ścian zabudowano ścianki wspinaczkowe dla dzieci, ściankę wspinaczkową dla osób 

początkujących oraz ściankę do wspinana bez asekuracji. W obiekcie znajdują się również prawie 15-metrowe 

ściany wspinaczkowe dla zaawansowanych wspinaczy, ściana do wspinania na czas oraz MoonBoard. Jedno 

z pomieszczeń nadbudowanych nad świetlicą środowiskową zostało zaadoptowane na bulderownię, czyli miejsce 

treningów wspinaczy, służące do wspinania bez asekuracji.  
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W ramach gruntownej przebudowy starego i niszczejącego budynku na osiedlu Homera (obiektu pozostałego po 

funkcjonującej tu lata temu jednostce wojskowej) powstało nowoczesne "Centrum Sportowe Homera 

ADRENALINA", które pełni funkcję nowoczesnego centrum wspinaczkowego oraz centrum sportów walki. 

Nowoczesne i w pełni wyposażone pomieszczenia świetlicy służą Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze 

Opiekuńczym „Nadzieja”, gdzie są realizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży.  

Celem Świetlicy jest: 

- wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczej, zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom 

sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, 

- zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia oraz propagowanie 

zdrowego stylu życia wśród dzieci, 

- poprawa społecznego funkcjonowania dzieci ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym oraz przemocą 

w rodzinie, 

- przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

- rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, 

- objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką, zajęciami wychowawczymi oraz profilaktycznymi, 

- pomoc w nauce dzieciom z trudnościami uczenia się i przyswajania wiedzy, 

- organizacja czasu wolnego, zabaw sportowych oraz rozwoju zainteresowań podopiecznych. 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w świetlicy realizowany jest projekt „Daj sobie szansę - 

podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji”, o którym 

mowa w kolejnych wierszach tabeli. 

 

Nazwa projektu Wnioskodawca Termin realizacji 

Tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 

3” (kluby dziecięce + sprawowanie opieki przez nianię) 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Bieruniu 

2019 - 2020 
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W ramach realizacji projektu funkcjonuje „Klub Maluszka”, którego zajęcia prowadzone są w cotygodniowych  

2-godzinnych spotkaniach warsztatowych naprzemiennie w Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze 

Opiekuńczym w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 292 (poza obszarem rewitalizacji) oraz w Domu Kultury „Gama”  

w Bieruniu przy ul. Chemików 45 (na obszarze R2: Os. Chemików). Zajęcia skierowane są do rodziców i małych 

dzieci. Projekt opiera się na promocji rodziny bez alkoholu i przemocy. Podczas zajęć prowadzone są zajęcia 

promujące różne sposoby spędzania czasu wolnego z dzieckiem z wykorzystaniem muzykoterapii i zabaw 

sensorycznych. Poruszana jest również tematyka konsekwencji spożywania alkoholu i używania innych używek 

w trakcie ciąży czy w okresie karmienia dzieci, zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia 

lub zdrowia małego dziecka. 

Działanie częściowo finansowane jest ze środków Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. 

           
 

Nazwa projektu Wnioskodawca Termin realizacji 

„Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług 

wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji” 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Bieruniu 

2020 - 2022 

 

Na realizację projektu Gmina Bieruń pozyskała dofinansowanie 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 

321 566,48 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 

w wysokości 299 056,82 zł. 

W ofercie dla uczestników zajęć świetlicowych są m.in.: 

 zajęcia z robotyki i informatyki, 

 zajęcia fotograficzne, 

 warsztaty artystyczne, 

 zajęcia ze sztuk walki, 

 zajęcia modelarskie, 

 zajęcia na ściankach wspinaczkowych, 

 dogoterapia, 

 szkoła dla rodziców. 

Projekt obejmie również organizację: 
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 wycieczek, 

 festynu osiedlowego, 

 zajęć z psychologiem, 

 szkoleń dla wychowawców Świetlicy, 

 dyżuru asystenta rodziny. 

Ponadto zakupione zostało wyposażenie i pomoce 

dydaktyczne, w tym: 

 zestaw multimedialny, w tym tablica interaktywna, 

 multimedialne pomoce dydaktyczne, programy 

profilaktyczne oraz programy do nauki języków obcych, 

 konsole, gry na konsole, 

 stół do tenisa stołowego, 

 zestaw artykułów sportowych, 

 zestaw gier planszowych, zestawy do animacji, 

 zestaw instrumentów muzycznych, 

 książki, materiały plastyczne, 

 aparat fotograficzny, urządzenia wielofunkcyjne. 

 

 

 

OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW POPRZEZ POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Każde zaplanowane przedsięwzięcie rewitalizacyjne stanowi odpowiedź na konkretne potrzeby 

oraz problemy osób zamieszkujących obszary rewitalizacji. Zrealizowane przedsięwzięcia mają 

przyczynić się do realizacji określonego, ogólnego celu projektu oraz być spójne z celami GPRB, które 

zostały określone na etapie opracowywania Programu. Poniżej znajduje się moduł oceny stopnia 

realizacji celów przez poszczególne przedsięwzięcia (projekty) na obszarze rewitalizacji, przedstawiony 

w formie tabeli, w której ujęto projekty zrealizowane oraz w trakcie realizacji.  
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Stopnień realizacji celów  

przedsięwzięcie realizuje cel A 

przedsięwzięcie częściowo realizuje cel B 

przedsięwzięcie na obecnym etapie nie realizuje celu C 

 

Nazwa 

projektu 

Zgodność z celem 

ogólnym projektu 

określonym na 

etapie 

programowania 

Spójność z celami 

GPRB 

„EKO - SPÓJNE SPOŁECZNIE OSIEDLE HOMERA” B B 

Termomodernizacja świetlicy środowiskowej wraz z salą sportową A B 

Park z urządzeniami do street workout A A 

Modernizacja infrastruktury budynku na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji A A 

Modernizacja i remont sali gimnastycznej oraz zabudowań przyległej 

świetlicy środowiskowej na osiedlu Homera i zagospodarowanie 

przyległego otoczenia wraz z zaadoptowaniem obu budynków na potrzeby 

infrastruktury społecznej (sportowo - edukacyjno - kulturalnej) 

A B 

Modernizacja i remont budynku przy ul. Chemików 139 na osiedlu 

Chemików, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, w celu 

zaadoptowania budynku na potrzeby utworzenia infrastruktury społecznej 

(Dzienny Dom Pobytu osób starszych oraz świetlica środowiskowa dla 

dzieci i młodzieży) 

A B 

Remont Domu Kultury „GAMA” na osiedlu Chemików (ul. Chemików 45) 

i zagospodarowanie otoczenia budynku w celu zaadoptowania budynku na 

potrzeby utworzenia centrum kulturalno - edukacyjnego 

A B 

Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej 

wraz z otoczeniem w celu zwiększenia aktywizacji społeczno - 

gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i 

rewitalizacji 

A B 

„Tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” (kluby 

dziecięce + sprawowanie opieki przez nianię) 
A A 

„Daj sobie szansę - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia 

rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji” 
A A 

 

Podsumowując, realizacja założonych celów na obszarach rewitalizacji jest mocno zaawansowana. 

Większość przedsięwzięć zrealizowało założony cel, częściowo go realizuje lub stwarza warunki do jego 

realizacji. 
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3. Gospodarka komunalna 

 

Transport publiczny 

Organizatorem transportu publicznego na terenie Bierunia w roku 2020 r. była Gmina Bieruń 

oraz Zarząd Transportu Metropolitalnego. W ramach linii autobusowych organizowanych przez: 

-        Zarząd Transportu Metropolitalnego -  wykonano 566 771,0 km, 

-        Gminę Bieruń - wykonano 113 929,1 km. 

Łącznie zrealizowano 680 700,1 km. 

 

Tabela nr 1. Zestawienie linii komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy Bieruń w 2020 r.  

Organizator Nr 

linii 

Relacja 

ZTM 

L Tychy Wartogłowiec – Bieruń Domy Polne – Tychy Barwna Cmentarz  

31 Tychy Dworzec – Bieruń Plac Autobusowy 

54 Imielin – Chełm Śląski – Bieruń – Tychy Lodowisko 

56 Miedźna – Bojszowy – Bieruń- Lędziny 

65 Tychy Rynek – Bieruń Domy Polne – Tychy Barwna Cmentarz 

95 Lędziny – Bieruń KWK Piast 

181 Bieruń Plac Nobla – Pszczyna Dworzec PKP 

262 Tychy Dworzec PKP – Bieruń Rudnik - Lędziny  

274 Tychy Szpital Wojewódzki – Bojszowy – Bieruń KWK Piast  

536 Mysłowice Centrum Handlowe – Lędziny – Bieruń Rudnik – Tychy Dworzec 

627 Tychy Jana Pawła II – Bieruń - Bojszowy 

686 Tychy Jana Pawła II – Bieruń – Oświęcim Dąbrowskiego  

931 Katowice – Mysłowice – Lędziny – Bieruń  

995 Mysłowice – Imielin – Lędziny – Bieruń  

Gmina 

Bieruń 

A Ściernie – SP3 – Bijasowice  

A-1 Czarnuchowice – SP3  

B Jajosty – Plac Autobusowy – Domy Polne 

C Czarnuchowice – Bijasowice – Jajosty – Domy Polne 

D Ściernie – Plac Autobusowy  
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Tabela nr 2. Ilość kursów na poszczególnych liniach ZTM w roku 2020 na terenie Gminy Bieruń 

Lp. Nr linii 
Ilość kursów 

Dni robocze Soboty Niedziele i święta 

1. L 22 14 9 

2. 31 28 18 14 

3. 54 32 9 9 

4. 56 24 4 4 

5. 65 18 16 0 

6. 95 13 0 0 

7. 181 10 0 0 

8. 262 13 7 7 

9. 274 26 12 12 

10. 536 12 7 7 

11. 627 8 0 0 

12. 686 48 17 17 

13. 931 39 31 31 

14. 995 7 6 6 

SUMA 306 141 116 

 

Tabela nr 3. Liczba kursów na liniach gminnych w 2020 r.  

Linia Relacja 

Liczba kursów w ciągu dnia 

Robocze i 

szkolne 

niedziele 

A Bijasowice – Bieruń Nowy - Ściernie 15 0 

A-1 Czarnuchowice – Bieruń Nowy 21 0 

B Jajosty – Bieruń Stary – Domy Polne 25 0 

C Czarnuchowice – Bieruń Nowy - Bijasowice – Jajosty – 
Bieruń Stary – Domy Polne (tylko ferie letnie) 

11 0 

D Ściernie – Bieruń Stary 20 0 

 

Transport osób niepełnosprawnych. 

W zakresie przewozu osób niepełnosprawnych do ośrodków edukacji specjalnej świadczono usługi 

dowozu do ośrodków w Bieruniu, Lędzinach i Tychach. Dowozem objętych było 29 osób.  

W roku 2020 uczniowie dowożeni byli do następujących ośrodków: 

 Zespół Szkół Specjalnych w Tychach, 

 Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy w Tychach, 
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 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Tychach z oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi, 

 Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu, 

 Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy w Lędzinach, 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu, 

 Szkoła Podstawowa nr 3 w Bieruniu. 

  

Infrastruktura oświetleniowa  

Drogi, place i ścieżki na terenie Gminy Bieruń oświetlane są instalacjami oświetlenia ulicznego 

będącymi własnością Gminy Bieruń oraz firmy TAURON Dystrybucja S.A. Gmina Bieruń 

jest właścicielem 2 436  punktów oświetleniowych (oprawy sodowe i oprawy LED; 

stan na 31.12.2020 r.), TAURON Dystrybucja jest właścicielem 887 punktów oświetleniowych 

(oprawy sodowe i oprawy LED – stan na 31.12.2020 r.).  

Zasilanie sieci oświetlenia ulicznego odbywa się z sieci nN należącej do firmy TAURON Dystrybucja 

S.A.  

W roku 2020 w celu bieżącego utrzymania należytej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego: 

 przeprowadzono konserwację oświetlenia ulicznego na obwodach oświetleniowych 

należących do gminy Bieruń (blisko 67 tys. zł), 

 wykonano usługę oświetleniową na sieci oświetleniowej stanowiącej własność TAURON 

Dystrybucja (blisko 200 tys. zł), 

 wykonano bieżące remonty oraz usuwano awarie na sieciach oświetleniowych (blisko   

60 tys. zł). 

Ponadto w roku 2020 przeprowadzono modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego  

w następujących lokalizacjach (w zakresie wydziału GK): 

 ul. Lipcowa boczna – 8 punktów oświetleniowych,  

 ul. Jerzego – 5 punktów oświetleniowych.  

Zgodnie z przyjętymi standardami w Gminie Bieruń zastosowano oprawy uliczne firmy Schreder. Ciągi 

uliczne są oświetlane oprawami TECEO 1, skwery i chodniki w rejonie Rynku oświetlane są oprawami 

typu KIO LED, a w pozostałych lokalizacjach skwery i chodniki oświetlane są oprawami typu KAZU.  

Każda z opraw wyposażona jest w sterownik lokalny, który komunikuje się drogą radiową 

ze sterownikiem centralnym zabudowanym w szafie oświetlenia ulicznego. Sterowniki centralne 

pozwalają monitorować pracę każdej oprawy oraz pozwalają na zarządzanie pracą opraw 

(np. obniżenie mocy oprawy w porach nocnych) poprzez system zarządzania oświetleniem.    
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Utrzymanie czystości 

Przedmiotem umowy było utrzymanie czystości w gminie Bieruń, obejmujące swoim zakresem  

oczyszczanie należących do gminy terenów otwartych tj. chodników, placów, skwerów, wykonanie 

oprysku chemicznego z usunięciem przerostów, opróżnianie koszy ulicznych i koszy na psie odchody, 

oczyszczanie wiat przystankowych, tablic, ławek, usuwanie dzikich wysypisk, zbieranie zwłok 

zwierzęcych i przekazywanie ich do utylizacji, mechaniczne oczyszczanie ulic. 

 

Wykonawca zrealizował m.in. następujące usługi: 

LP USŁUGA ILOŚĆ JEDNOSTEK 
WARTOŚĆ 

BRUTTO (zł) 

1 
Oczyszczanie pozimowe na drogach i chodnikach 

gminnych 

55,71 kmb 

507,90 m2 

9 025,18 

2 742,66 

2 Oczyszczanie ręczne 1 078 509 m2 93 183,18 

3 Bieżące oczyszczanie 45 000 000 m2 48 600 

4 Chemiczne oczyszczanie z przerostów 
37 203,00 m2 

59 923,00 mb 

2 008,96 

2 857,84 

5 Wyjazd interwencyjny 3 412 szt.; 36 849,60 

6 Obsługa imprezy  23,5 12 690,00 

7 Obsługa akcji Sprzątanie Świata oraz Dzień Ziemi 0 0,00 

8 Opróżnianie koszy 
komplet ok. 320 

szt. 

77 760,00 

9 Obsługa koszy na psie odchody komplet 34 szt. 15 552,00 

10 

 

Oczyszczanie wiat przystankowych, pomników i 

fontanny (59 szt./miesiąc)- wykaz pod tabelą* 

Bieżące sprzątanie przystanków 

12 razy w roku 

 

38 razy w roku 

12 960,00 

 

20 520,00 

11 Mechaniczne oczyszczanie ulic 526,61 kmb 71 092,62 

12 Usuwanie dzikich wysypisk 4 500 kg 486,00 

13 
Oczyszczanie elementów małej architektury (ławki, 

tablice i gabloty 

360 razy 10 368,00 

14 Transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem 49,50 km/22 m3 337,26 

 

*Pomniki: 
- Pomnik - Rynek 
- Pomnik Św. Walentego 
- Zegar słoneczny na Rynku  
- Pomnik Powstańców Śląskich 
- Pomnik Alfreda Nobla; 

 
Fontanny: 
- Fontanna na Rynku 
- Pompa przy Stylowej; 
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Zieleń w mieście  

W ramach prac związanych z utrzymaniem zieleni w mieście wykonywane są: 

1) pielęgnacja drzew i krzewów, 

2) koszenie, 

3) obsada kwiatowa jednoroczna, 

4) utrzymanie miniarboretum, 

5) wycinka drzew i krzewów. 

 

1) Pielęgnacja drzew i krzewów 

W 2020 r. prace pielęgnacyjne prowadzone były na terenach zieleni urządzonej, takiej jak: parki, 

skwery, zieleńce, osiedla mieszkaniowe, tereny przy szkołach i przedszkolach, w obrębie 

nieurządzonych działek gminnych, a także w pasach drogowych dróg gminnych. Zakres prac 

obejmował: cięcia sanitarne i techniczne, wycinkę samosiewów, wyrwanie wrastającej trawy  

i usunięcie wszelkich odpadów, formowanie korony drzew, odmładzanie i formowanie żywopłotów. 

  

2) Koszenie trawników 

W zależności od położenia terenu, w sezonie wegetacji roślin koszenie w 2020 r. odbywało 

się z częstotliwością od 1 do 7–krotnego. Pracom podlegały zieleńce o powierzchni 572 118 m², 107 

068 mb poboczy oraz 13 065 mb poboczy z rowem przydrożnym. Natomiast uwzględniając krotności 

koszenia suma powierzchni wyniosła ok. 1 822 000 m². 

 

3) Obsada kwiatowa jednoroczna 

Przedmiotem zadnia były następujące pozycje: 

1. Dostawa, montaż oraz ukwiecenie 30 szt. nowych donic wiszących na latarniach w obsadzie 

letniej. 

2. Montaż i ukwiecenie 57 szt. donic wiszących na latarniach, zakupionych w poprzednich latach 

w obsadzie letniej. 

3. Likwidacja 21 szt. donic betonowych, pow.  9,75 m2 znajdujących się w różnych lokalizacjach 

na terenie miasta Bieruń. 

4. Założenie nowej rabaty kwiatowej o powierzchni 60 m2 przy ul. Zdrowia oraz wykonanie 

obsady letniej. 

5. Obsada letnia: 60 szt. donic okrągłych i kwadratowych betonowych (pow. 26,71 m2), obsada 

69 szt. donic różnej wielkości prostokątnych (pow. 18,00 m2) oraz obsada 19,00 m2 gazonów. 

6. Obsada letnia 4 konstrukcji kwietnikowych (pow. 11,00 m2). 

7. Obsada istniejących rabat i klombów w gruncie (pow. 460 m2). 

8. Nasadzenia traw przy przystankach przy ul. Warszawskiej (pow. 15 m2). 
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9. Terminy wykonania kolejnych obsad: 

Obsada wiosenna wybranych elementów:                 od chwili podpisania umowy – 20.IV.2020r. 

Obsada letnia elementów:                                             15.V.2020 r. – 15.VI.2020r. 

Obsada jesienna wybranych elementów:                   15.X.2020 r. – 06.XI.2020r. 

 

4) Utrzymanie miniarboretum  

Miniarboretum zajmuje teren o powierzchni ok. 5 ha, położony przy ul. Bijasowickiej.  

Zakres przeprowadzonych  w roku 2020 prac przedstawiał się następująco: 

a) w zakresie drzew: cięcia sanitarne, techniczne i formujące drzew, wycinka samosiewów, 

usunięcie i grabienie liści; przewidziano do pielęgnacji 190 szt. nowo posadzonych drzew 

oraz ok. 150 szt. starszych nasadzeń.  

b) w zakresie krzewów i bylin: podlewanie, przycinanie roślin, usuwanie chwastów, nawożenie, 

wykonanie oprysku przeciw chorobom grzybowym i szkodnikom, uzupełnienie kruszyw i kory 

wg potrzeb, uzupełnienie brakujących nasadzeń, przygotowanie roślin do zimy (przycięcie  

i zakopcowanie przed zimą 289 szt. róż, przycięcie i podwiązanie traw miskantów 261 szt.,  

przycięcie 336 szt. wrzosów). 

c) w zakresie trawników: wertykulacja, wykonanie oprysku na chwasty dwuliścienne, koszenie 

trawnika dywanowego (1,005 ha) i trawnika parkowego (3,0719 ha) oraz podlewanie. 

d) w zakresie łąki kwietnej: koszenie i  podlewanie na powierzchni 0,47 ha. 

e) pozostałe: czyszczenie oczka wodnego, tablic informacyjnych oraz ławek. 

 

5) Wycinka drzew i krzewów 

Wycince podlegają głównie drzewa obumarłe, zagrażające bezpieczeństwu publicznemu lub drzewa, 

których usunięcie jest konieczne ze względu na kolizję z planowaną inwestycją.  Drzewa usuwane  

są w miarę występujących potrzeb. W 2020 roku dokonano wycinki 28 drzew. 

 

Domy przedpogrzebowe i cmentarz 

Gmina Bieruń prowadzi 2 Domy Przedpogrzebowe: przy ul. Chemików i ul. Soleckiej. Poza bieżącą 

realizacją umów na ich administrowanie wykonano kompleksowe malowanie ścian w Domu 

Przedpogrzebowym przy ul. Soleckiej (18 987,24 zł), natomiast przy ul. Chemików przeprowadzono 

remont schodów i podestu (15 375,00zł). Gmina Bieruń zarządza również cmentarzem komunalnym 

przy ul. Soleckiej, na którym w roku 2020 pochowano 102 osoby. 

 

Gospodarka wodno-ściekowa 

System kanalizacji wodno-ściekowej w mieście tworzą: kanalizacja deszczowa, rowy przydrożne, 

kanalizacja sanitarna: 
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 kanalizacja deszczowa o długości ok. 33 km, 

 rowy przydrożne o długości ok. 34 km,  

 kanalizacja sanitarna o długości ok. 123 km, 

 oczyszczalnie ścieków: przy ul. Chemików, ul. Jagiełły i ul. Soleckiej. 

W ramach utrzymania systemu kanalizacji deszczowej wykonano:  

 czyszczenie 148 kpl studzienek i wpustów kanalizacyjnych oraz 848 m kanalizacji deszczowej  

w rejonie ulic: Licealna, Jerzego, Kossaka, Świerczyniecka, Chemików, Krakowska, 

Oświęcimska, Strefowa, Granitowa, Jagiełły, Rędzinna, Szynowa, Kocyndra, Mieszka I, Homera.  

 deratyzację 177 kpl studzienek i wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej w rejonie 

ulic Granitowej, Warszawskiej i Węglowej, 

 

W zakresie sieci wodociągowej Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. 

zrealizowało w roku 2020 prace związane z modernizacją i przebudową sieci wodociągowej w ciągu 

ulic: Szyszkowej, Marmurowe, Adama, Konarskiego, Wita, Turyńskiej, bocznej ul. Mieszka I. Dodatkowo 

realizowano prace związane z modernizacją sieci w trakcie remontów dróg gminnych oraz prowadzono 

bieżący wykup urządzeń wodociągowych od inwestorów prywatnych i osób fizycznych. Wartość 

tych zadań zamknęła się w kwocie 805 000,00 zł.  

 W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej zrealizowało 

w roku 2020 prace związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków na ul. Soleckiej, przejęto 

odcinki kanalizacji sanitarnej od inwestorów prywatnych i osób fizycznych, a także wykonano 

aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej na os. Domy Polne.  

 

Gospodarka wodno – ściekowa jest prowadzona w ramach realizacji następujących programów: 

 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych w Gminie Bieruń dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji w Tychach S.A.  

 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacji 

dla Gminy Bieruń dla Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 

 Koncepcja programowo-przestrzenna wskazująca docelowy zasięg systemu kanalizacji 

sanitarnej w Bieruniu. 

 

Gospodarka mieszkaniowa 

 

Zasób mieszkaniowy gminy obejmuje 333 lokale, o łącznej powierzchni użytkowej 12 425,42 m2 tj.: 

- 283  lokale w ramach najmu mieszkalnego, 

- 50 lokali w ramach najmu socjalnego. 
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Gmina podjęła działania w sprawie stworzenia nowych uchwał dotyczących: 

- wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Bieruń na lata 2021-2025, 

- zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bieruń, 

- zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bieruń. 

 

Gospodarując gminnym zasobem mieszkaniowym: 

- przydzielono 9 mieszkań rodzinom oczekującym na najem mieszkania, 

- wystąpiono z 4 skierowaniami na lokal socjalny dla osób posiadających wyroki z Nadwiślańskiej Spółki 

Mieszkaniowej w Brzeszczach, 

- podpisano  15 ugód na rozłożenie zaległości czynszowych na raty na łączną kwotę  45 430,25 zł,  

- skierowano do sądu 10 wniosków o eksmisję, 

- nie przeprowadzono żadnej eksmisji ( wstrzymane ze względu na stan epidemiologiczny).  

Gmina umożliwia dłużnikom odpracowanie zaległości czynszowych.  

 

W roku 2020 nie dokonano sprzedaży osobom fizycznym ani prawnym lokali wchodzących w skład 

gminnego zasobu mieszkaniowego. Gmina nie dokonała również zakupu lokali mieszkalnych.   

 

4. Ochrona środowiska 

 

"Działania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Bieruniu prowadzone 

są na podstawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bieruń na lata 2020-2024 z perspektywą 

do roku 2030”.  

Przyjęte w Programie Ochrony Środowiska priorytety, cele i zadania zgodne były z kierunkami Polityki 

Ekologicznej Państwa - stanowiły przełożenie celów Polityki Ekologicznej Państwa na szczebel gminny.  

Realizowane w 2020 r. zadania określone w obrębie poszczególnych priorytetów w Programie Ochrony 

Środowiska dla Miasta Bierunia obejmowały swoim zakresem wszystkie istotne zagadnienia związane 

z poprawą i utrzymaniem stanu środowiska na terenie miasta, monitoringiem stanu środowiska 

oraz całym szeregiem działań związanych pośrednio z ochroną środowiska. Niniejszy dokument daje 

obraz wielu płaszczyzn, na których działania były realizowane, a także wskazuje, iż cały szereg z nich 

stanowią działania ciągłe, realizowane systematycznie w kolejnych latach, dla których efekt osiągany 

jest, jako wypadkowa często wieloletnich działań. Dotyczy to w szczególności działań podejmowanych 

dla poprawy jakości powietrza atmosferycznego oraz wód powierzchniowych i podziemnych. 

Zaznaczyć należy ogrom zaangażowanych w te działania środków i przedsięwzięć, prowadzących 

w efekcie do wolnej, aczkolwiek systematycznej poprawy jakości środowiska w tych komponentach.   
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Działania antysmogowe  

Gminny program ograniczania niskiej emisji 2018- 2020  

Rada Miejska w Bieruniu Uchwałą Nr XII/2/2018 z dnia 27 września 2018 r. przyjęła „Gminny Program 

Ograniczenia Niskiej Emisji" realizując tym samym zadanie własne gminy w zakresie finansowania 

ochrony środowiska, tj. przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza oraz zapisy „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Bieruń”. 

W 2020 roku, w ramach w/w programu wymieniono 15 źródeł ciepła. Dofinansowanie do każdego  

z nich wyniosło 3.000 zł.  

  

Program ograniczania emisji na terenie Bierunia - etap IX 

Uchwałą Nr VI/4/2020 z dnia 28 maja 2020 r. Rada Miejska w Bieruniu przyjęła do realizacji „Program 

ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia - etap IX” na zasadach określonych w umowie  

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Realizacja 

Programu została sfinansowana ze środków własnych Gminy Bieruń, WFOŚiGW w formie pożyczki 

zaciągniętej przez Gminę Bieruń oraz wkładu własnego mieszkańców.   

W 2020 r. udzielono dotacji do wymiany 180 źródeł ciepła w łącznej kwocie 868 532,40 zł, przy czym 

dofinansowanie do jednego źródła ciepła wyniosło w zależności od rodzaju wymienianego źródła ciepła  

od 3 000 zł do 6 000,00 zł.  Całkowity koszt zadnia wyniósł 2 428 567,32 zł 

 

Gospodarka zasobami wód 

W 2020 roku Bieruńska Spółka Wodna otrzymała 100.000,00 zł dotacji udzielonej z budżetu gminy, 

którą wydatkowano zgodnie z umową dotacji nr 1/OŚ/2020 zawartą w dniu 29 kwietnia 2020 roku.  

Zakładane cele i rezultaty tj. konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 

administrowanych przez Spółkę zostały osiągnięte.  Z przekazanej przez Gminę kwoty 100 000,00 zł - 

100% przeznaczono na konserwację i przebudowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – 

urządzeń drenarskich, drenów, rowów, przepustów, jazów itp.  Za kwotę 5000,00 zł wykonano 

czyszczenie urządzeń drenarskich, natomiast pozostała kwota 95000,00 zł została przeznaczona 

na konserwację rowów melioracyjnych i konserwację zb. wodnego w Bijasowicach oraz czyszczenie 

przepustów. Wykonano 22,02 km bieżącej konserwacji rowów. 

 

Działania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

Wszyscy mieszkańcy Bierunia objęci są systemem odbioru odpadów oraz systemem selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych. W przypadku braku segregacji odpadów na poziomie danego 

gospodarstwa domowego, uiszczana jest wyższa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Prowadzone są również działania edukacyjno-informacyjne (kolportaż broszur informacyjnych, 

nieodpłatna aplikacja EcoHarmonogram), mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej  

z zakresu gospodarki odpadami. 

 

Na obszarze Bierunia funkcjonują dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 

zlokalizowane na terenach oczyszczalni ścieków - jeden przy ul. Chemików 100, drugi 

przy ul. Jagiełły 13. 

 

Do PSZOK mieszkańcy Bierunia mogą dostarczać odpady problemowe. 

W 2020 r. surowce wtórne na terenie Bierunia zbierane były zarówno w gospodarstwach domowych, 

jak i przyjmowane były w PSZOK. 

Systemem odbioru odpadów w 2020 r. objęto łącznie 3 583 nieruchomości, w tym:  

- Do 31 lipca 2020 r. odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Bieruń zostały objęte zarówno 

nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe. 

- Od 1 sierpnia 2020 r. nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady przedsiębiorcy, 

kierujący instytucjami kultury, oświaty lub zdrowia, zarządcy ogrodów działkowych, zarządcy 

cmentarzy itp.) zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Właściciele ww. nieruchomości mieli obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych  

z firmą uprawnioną do prowadzenia na terenie gminy Bieruń tego rodzaju działalności. 

 

Ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w 2020 r. – w tonach: 

Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 

Ilość odpadów-
nieruchomości 

zamieszkałe 
 

Ilość 
odpadów 

PSZOK 
 

Ilość odpadów- 
nieruchomości 
niezamieszkałe 
(od 1 sierpnia 

2020 r.) 

Łączna ilość 
odpadów 

Inne oleje silnikowe, 
przekładniowe 

13 02 08* 0,000 3,49 
0,00 

3,49 

Opakowania  
z papieru tektury 

15 01 01 0,00 0,00 
7,82 

7,82 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

15 01 02 0,00 0,00 
14,41 

14,41 

Opakowania ze szkła 15 01 07 0,00 0,00 
2,245 

2,245 

Zużyte opony 16 01 03 0,000 16,23 0,00 16,23 

Zmieszane odpady  
z betonu, gruzu 
ceglanego, 
odpadowych 
materiałów 
ceramicznych  
i elementów 
wyposażenia inne  

17 01 07 0,000 899,56 0,00 899,56 

Materiały izolacyjne 17 06 04 0,000 46,58 0,00 46,58 



27 
 

Papier i tektura 20 01 01 336,24 19,38 10,1 365,72 

Szkło 20 01 02 417,56 0,000 2,88 420,44 

Odpady kuchenne 
ulęgające biodegradacji 

20 01 08 27,33 0,00 
0,00 

27,33 

Odzież 20 01 10 0,00 0,74 0,00 0,74 

Lampy i inne odpady 
zawierające rtęć 

20 01 21* 0,00 0,10 
 

0,00 
0,10 

Farby, tusze, farby 
drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice  

20 01 28 0,000 9,58 
 

0,00 9,58 

Leki 20 01 31* 0,000 0,06 0,00 0,06 

Zużyte urządzenia 
elektryczne 
 i elektroniczne  

20 01 36 0,000 24,09 
0,00 

24,09 

Tworzywa sztuczne 20 01 39 478,78 6,2 
13,73 

498,71 

Popiół i żużel 20 01 99 1578,23 0,000 1,41 1579,64 

Odpady ulegające 
biodegradacji 

20 02 01 565,98 341,21 0,00 907,19 

Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne 

20 03 01 3831,44 0,000 273,21 4 104,65 

Odpady 
wielkogabarytowe 

20 03 07 513,59 342,22 0,00 855,81 

Odpady komunalne 
niewymienione  
w innych grupach 

20 03 99 0,00 0,00 6,86 6,86 

  7749,15 1709,44 332,665 9 791,255 

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych 

Uchwałą Nr IX/2/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. Rada Miejska w Bieruniu uchwaliła zasady i tryb 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 

przyłączy kanalizacyjnych. W roku 2020 r. udzielono 9 dotacji na przyłącza kanalizacyjne,  

Dotacja wynosiła 60% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 6 tys. zł. Koszt ogólny dotacji w 2020 

roku wyniósł – 43.131 zł. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

W roku 2020 Gmina Bieruń realizowała swoje obowiązki w zakresie opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami na podstawie uchwały nr V/1/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 kwietnia 2020 roku 

dot. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie miasta Bierunia w 2020 roku”. W zakresie realizacji ww. Programu Gmina Bieruń 

współpracowała z Gabinetem Weterynaryjnym Animal-Vet Zasole, z siedzibą w Oświęcimiu  

na podstawie umowy.    
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W 2020 roku opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Bierunia wyniosła 50 567,63 zł.  

Zadania w zakresie dokarmiania i opieki nad dziko żyjącymi kotami realizowali pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Bieruniu poprzez:   

 wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani 

są w Urzędzie oraz wydawanie skierowań na leczenie zwierząt, w ramach umów zawartych  

z lecznicami dla zwierząt,  

 podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących; w ramach programu 

prowadzono następujące działania:   

 zapewnienie zwierzętom bezdomnym kompleksowej opieki polegającej na zapewnieniu 

miejsca w schronisku; wskazanym gospodarstwie rolnym; systematycznym, stałym  

i całodobowym prowadzeniu we współpracy z Strażą Miejską odłowu bezdomnych zwierząt; 

opieki weterynaryjnej przekazywanie bezdomnych zwierząt do rodzin adopcyjnych; zbieranie 

i udzielanie pomocy poszkodowanym zwierzętom w wyniku zdarzeń drogowych; 

sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących; prowadzenie ewidencji wyłapanych zwierząt,   

 edukację, elektroniczne znakowanie psów, zakup karmy dla kotów wolno żyjących.  

W 2020 r. realizowano również następujące zadania:  

• Udostępnianie informacji o środowisku i działania proekologiczne  

Współpraca samorządu miasta z placówkami oświatowymi, środowiskami naukowymi 

i z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi. Współpracę z placówkami oświatowymi realizowano 

przede wszystkim poprzez wspieranie finansowe oraz współorganizowanie akcji proekologicznych.  

• Likwidacja plagi komarów na terenie miasta Bierunia i innych muchówek krwiopijnych 

oraz kleszczy  

Zabiegiem tym objęto obszar, podobnie jak w latach ubiegłych 340 ha gminy i był on przeprowadzony 

w uzgodnieniu z Prezesami Rejonowych Kół Pszczelarzy w Bieruniu i Bojszowach z powiadomieniem 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach.   

Utrzymanie lasów   

W gminie Bieruń liczącej 4 049 ha, lasy zajmują powierzchnię 668 ha, co oznacza, że lesistość Bierunia 

wynosi 16,46 % (jeszcze w 1998 r. wynosiła 15,5 %).  

• 121 ha (18,11 %) jest własnością osób fizycznych,  

• 29,41 ha (4,40%) stanowi własność gminy Bieruń,   

• pozostałe lasy 517,59 ha (77,49%) stanowią własność Skarbu Państwa (Lasy Państwowe 

oraz Nitroerg S. A.).   

  

 Gospodarka leśna w sektorze Skarbu Państwa (wykonują je Lasy Państwowe), prowadzona 

jest w oparciu o Plany Urządzenie Lasów zaś w pozostałych lasach na podstawie Uproszczonych Planów 

Urządzenia Lasów (wykonuje Starosta). Plany te wykonuje się na okres 10 lat. Dla lasów Gminy Bieruń, 
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obecnie obowiązujący Uproszczony Plan obejmuje okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2024 r.  Z uwagi 

na występowanie kwaśnych deszczy tereny leśne Bierunia nie znajdują się w najlepszej kondycji, 

ponieważ poszczególne gatunki drzew różnie znoszą ich działanie. Świerk pospolity praktycznie 

całkowicie zamiera, sosna zwyczajna karłowacieje. Igły na sośnie w normalnych warunkach utrzymują 

się przez 3–4 lata (czasami dłużej), a w naszym rejonie utrzymują się tylko  2 lata. Wytrzymalsza 

na kwaśne deszcze jest sosna czarna oraz drzewa liściaste. Drzewostan w lasach podlega również 

szkodom górniczym i co jakiś czas pewne obszary lasów zostają z tego powodu wycięte.   

 

W najgorszym stanie znajdują się lasy osób fizycznych, które w ogóle nie prowadzą w nich żadnych 

zabiegów pielęgnacyjnych. Wiele drzew jest powalonych, obumarłych, halizny.  

Pielęgnacja lasów polega na wykonywaniu następujących prac: wykaszaniu chwastów, zabezpieczanie 

sadzonek drzew przed zgryzaniem przez zwierzynę na okres zimowy, trzebieże wczesne i późne, 

czyszczenia wczesne i późne, dosadzanie drzew w lukach leśnych. W 2020 r. wykonano w lasach 

gminnych przy ul. Łysinowej, Chemików, Wita, trzebież późną, czyszczenia późne, usuwanie chwastów 

na powierzchni 8,65 ha wraz z usunięciem posuszu za kwotę 39 852 zł. 

 

5. Ochrona zdrowia 

 

Podstawowa opieka zdrowotna 

Na terenie Miasta nie funkcjonuje szpital. Najbliższe placówki szpitalne, udzielające usług medycznych 

mieszkańcom Bierunia znajdują się w Tychach, Oświęcimiu, Katowicach, Pszczynie i Mikołowie. 

Jednakże w przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy, w budynku NZOZ „Medicor” 

przy ul. Chemików 37, znajduje się Stacja Pogotowia Ratunkowego. 

 

Na terenie Bierunia funkcjonują następujące Niepubliczne ZOZ-y, prowadzą działalność na majątku 

gminnym, na podstawie zawartych umów dzierżawy: 

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej" FAMILIA-MED" Sp. z o.o. 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICOR"  Adam Zug, Teresa Zug s.c. 

3. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MULTIMED” Sp. z o.o. 

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK"  Janusz Fijoł, Barbara Węgrzyn s.c. 

Ponadto w mieście funkcjonują dwa NZOZ-y pracujące na majątku własnym lub dzierżawionym. Są to: 

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „GALEN-ORTOPEDIA” Sp. z o.o.  

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lecznictwa Ambulatoryjnego "ESCULAP" 

 

Gmina wspiera także finansowo pobliski Szpital Wojewódzki MEGREZ w Tychach. W roku 2020, zgodnie 

z Uchwałą Nr V/9/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 kwietnia 2020 r. udzielono pomocy 
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finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu z przeznaczeniem na wsparcie szpitala Megrez  

sp. z o.o. w Tychach. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną na terenie kraju, udzielona pomoc 

finansowa o wartości 50 000 zł została przeznaczona na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia - 

walkę z koronawirusem (SARS-CoV-2).  

 

Programy polityki zdrowotnej 

W 2020 r. zrealizowano 2 programy polityki zdrowotnej: 

1. „Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych  

z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych” 

Adresatami programu były dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Bieruń, w przedziale wiekowym 0 – 18, 

u których występuje niepełnosprawność wynikająca z zaburzeń/schorzeń układu ruchu, a także dzieci 

ze schorzeniami neurologicznymi, które skutkują dysfunkcjami ruchowymi.  Dla dzieci od 2 roku życia 

dodatkowo wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Dla dzieci młodszych 

posiadanie orzeczenia nie jest wymagane, jest to uwarunkowane jedną z podstawowych zasad 

polskiego modelu rehabilitacji, jaką jest wczesność zapoczątkowania rehabilitacji. 

 

W 2020 r. realizatorem programu był podmiot medyczny FIZJOTERAPIA mgr Przemysław Widzyk. 

Skład Zespołu Rehabilitacji Domowej:  

a) Kierownik Zespołu - lekarz rehabilitacji medycznej, posiadający doświadczenie w pracy - 

leczeniu dzieci z MPD (mózgowe porażenie dziecięce),   

b) 8 fizjoterapeutów, posiadających doświadczenie - min. 2 letni staż w prowadzeniu rehabilitacji 

z dziećmi, szczególnie z MPD.  

 

Zadania Zespołu:  

Kierownik Zespołu – lekarz rehabilitacji medycznej kieruje i organizuje pracę zespołu, ustala diagnozę, 

stopień i rodzaj dysfunkcji i w oparciu o plan leczenia, który zawiera m.in.: stopień pilności, wynikający 

z rozpoznania i stanu klinicznego pacjenta, długość poszczególnych etapów, częstotliwość i czas 

trwania zabiegów. Zobowiązany jest również do ścisłej współpracy z lekarzem rodzinnym.  

Fizjoterapeuci - prowadzą rehabilitację na podstawie ustalonego z kierownikiem planu leczenia oraz 

instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi.  

 

Rehabilitacją w warunkach domowych objęto w ciągu całego roku 45 osób, przeprowadzono 967 

godzin rehabilitacji. W pełnym okresie realizacji programu w 2020 roku rehabilitowanych było 

22 pacjentów. Dzieci rehabilitowanych przez okres do trzech miesięcy było 9, rehabilitowanych przez 

okres czterech miesięcy: 5, pięć miesięcy: 4, sześć miesięcy: 4, siedem miesięcy: 1.  
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W grupach wiekowych wyglądało to następująco: 

 0-3 lat:  21 osób  

 4-10 lat:  12 osób 

 11-18 lat:  12 osób 

 

Zgodnie z programem zdrowotnym przyjętym przez Radę Miejską w Bieruniu z tej formy rehabilitacji 

mogły skorzystać osoby diagnozowane przez lekarzy pierwszego kontaktu lub lekarzy specjalistów 

posiadające stosowne skierowanie. Rehabilitowane były dzieci z następującymi zaburzeniami: 

 

1. Wrodzone skrócenie kończyny dolnej lewej   - 1 

2. Mózgowe porażenie dziecięce      - 5  

3. Zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego   - 6 

4. Artrogrypoza         - 1 

5. Hemiplegia         - 1 

6. Przepuklina oponowo-rdzeniowa     - 1 

7. Kurczowe porażenie, niedowład kończyn dolnych - 1 

8. Obniżone napięcie mięśniowe      - 1 

9. Stan po krwawieniu śródmózgowym    - 1 

10. Afazja, wada postawy       - 1 

11. Uszkodz. nerwu strzałk., zmiany chrzęstno-kostne - 1 

12. Wcześniactwo, skrajne wcześniactwo    - 1 

13. Ch. Ukł. nerwowego i mięśniowo-kostnego   -1 

14. Padaczka, z.r.p.o.         - 1 

15. zespół Wiliamsa        - 1 

16. Wcześniactwo, wzmożone napięcie mięśniowe   - 1 

17. Zaburzenia rozwoju psycho-ruchowego    - 1 

18. Opóźnienie rozwoju        - 1 

19. Zaburzenia neurorozwojowe       - 11 

20. Zaburzenia napięcia inne       - 2 

21. Przykurcz MOS         - 2 

22. Kręcz szyi, krwiak MOS       - 1 

23. zespół Wolfa-Chirchhorna, niedowład czterokończynowy   - 1 

24. zwyrodnienia stawów       - 1 

Z tytułu realizacji rehabilitacji Zespół Rehabilitacji Domowej nie pobiera się żadnych opłat od osób 

objętych świadczeniem realizacji programu. W budżecie Gminy Bieruń zabezpieczono na ten program 

kwotę 130 000 zł, z czego wykorzystano kwotę 98 608,50 zł. 
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Z uwagi na sytuację epidemiczną i wprowadzenie zakazu wykonywania świadczeń rehabilitacyjnych, 

program nie mógł być realizowany w okresie całorocznym. 

 

2. „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób od 60 roku życia” 

 

Głównym celem podejmowanych działań jest poprawa stanu zdrowia osób od 60. roku życia z terenu 

Gminy Bieruń poprzez obniżenie liczby zachorowań mieszkańców na wirus grypy dzięki 

przeprowadzeniu skutecznych szczepień.  

Przeprowadzenie szczepień planowane było na jesień 2020 r., jednak z uwagi na sytuację epidemiczną 

i ogromne zainteresowanie szczepieniami w roku 2020, pojawił się problem z dostępnością 

szczepionki. Ostatecznie zaszczepiono 20 osób. Kwalifikacja uczestników programu do szczepienia 

dokonana była na podstawie kolejności zgłoszeń do podmiotu medycznego, realizującego program,  

tj. NSZOZ MULTIMED w Bieruniu. 

W budżecie Gminy Bieruń zabezpieczono na ten program kwotę 20 000 zł, z czego wykorzystano kwotę 

2 200 zł. 

 

6. Polityka społeczna 

 

Realizacja polityk, programów i strategii w zakresie polityki społecznej. 

Pomoc społeczna w Gminie Bieruń jest instytucją polityki społecznej, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka, realizując szereg działań wynikających z ustaw, polityk, 

programów i strategii. 

 

Ośrodek realizował Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Bieruń na lata 2014 

- 2020. Priorytetowymi działaniami w sferze przeciwdziałania problemom społecznym  

na terenie gminy jest wspieranie rodzin w pełnieniu ich funkcji społecznych, wspieranie działań na rzecz 

ochrony dzieci i młodzieży, stworzenie systemu wsparcia dla osób starszych, tworzenie warunków 

sprzyjających aktywizacji osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie skutkom bezrobocia 

oraz rozwijanie kapitału społecznego mieszkańców.  

 

Działalność związana z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją 

społeczną osób uzależnionych od alkoholu realizowana była w oparciu o uchwalony Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
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na rok 2020. Natomiast zadania związane z wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej 

realizowane były na podstawie Gminnego Program Wspierania Rodziny uchwalonego  

na lata 2018 - 2020.  

 

Realizacja ww. programów odbywała się poprzez:  

1. Prowadzenie Świetlic Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Iskierka”, „Radość” 

i „Nadzieja” w Bieruniu (pomocą objęto 62 dzieci). 

2. Profilaktykę w szkołach (łącznie w przeprowadzonych spektaklach profilaktycznych wzięło 

udział 150 dzieci i 10 nauczycieli). 

3. Prowadzenie Gminnego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Bieruniu (w 2020 r. odbyło się łącznie 627 porad prawnych oraz konsultacji 

psychologicznych dotyczących uzależnień od alkoholu lub narkotyków, przemocy, pomocy 

rodzinie oraz dla osób współuzależnionych). 

4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu (w 2020 r. 

przyjęto 34 wnioski o podjęcie działań zobowiązujących do leczenia przeciwalkoholowego 

oraz prowadzono łącznie 53 sprawy o zobowiązanie do podjęcia leczenia). 

5. Organizację zajęć profilaktycznych „Szkoły dla rodziców”(ukończyło je 12 rodziców) i „Klubu 

maluszka”(w zajęciach uczestniczyło 5 rodziców z dziećmi). 

6. Współorganizację w dniu 16 sierpnia 2020 roku bezalkoholowego festynu rodzinnego 

„Dziecięcy Rynek”, podczas którego zrealizowany został spektakl profilaktyczny z warsztatami 

teatralnymi pt. „Lekcja”, w którym wzięło udział 120 dzieci i 100 dorosłych. 

7. Wspieranie działalności grupy samopomocowej „A teraz Ja” dla osób współuzależnionych, 

która jest prowadzona w ramach wolontariatu (w zajęciach uczestniczyło 12 osób). 

8. Zapewnienie pomocy asystenta rodziny dla 24 rodzin, w których wychowywało się łącznie 

42 dzieci.  

9. Dożywianie 62 dzieci w Świetlicach Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym 

„Iskierka”, „Nadzieja”, „Radość”, 13 dzieci na terenie placówek oświatowych w Gminie Bieruń 

oraz 332 osób w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. 

 

Ośrodek realizuje także Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie, który stanowi interdyscyplinarną strategię działań na rzecz zapobiegania  

i zwalczania przemocy domowej przez wszystkie instytucje i organizacje, zobligowane  

do podejmowania działań w tym zakresie. Zadania te realizowane są przede wszystkim przez Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bieruniu, działający przy Miejski 

Ośrodku Pomocy Społecznej. Zajmuje się on zarówno realizacją procedur ,,Niebieskie Karty”  
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(w 2020 r. prowadzonych było ich 53, z czego w 31 rodzinach wychowywało się łącznie 55 małoletnich 

dzieci), jak i działaniami o charakterze informacyjnym i profilaktycznym.  

 

Ponadto dla seniorów prowadzony jest Dzienny Dom „Senior+”. Celem jego działalności 

jest w szczególności zapewnienie wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo powyżej 60 roku życia, 

przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, 

obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, w tym kinezyterapii oraz oferty edukacyjnej, 

kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. 

W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie 

wolnego czasu, ich zaktywizowanie i zaangażowanie w różnego typu działania. Z proponowanej oferty 

w 2020 r. skorzystało 12 seniorów, w tym 5 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu współpracuje z organizacjami pozarządowymi: 

 Stowarzyszeniem Trzeźwościowym Klub ,,Dromader”, które prowadzi działalność na rzecz 

wprowadzania do życia w społeczeństwie osób wychodzących z uzależnienia od alkoholu 

oraz innych substancji psychoaktywnych. 

 Bieruńską Fundacją Inicjatyw Gospodarczych, wraz z którą realizuje Program Operacyjny 

Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebujący. Edycja Podprogramu 2019 rozpoczęła się w grudniu 2019 r. i trwała 

do sierpnia 2020 r. W tym okresie objęto pomocą 322 osób z terenu gminy Bieruń, których 

dochód nie przekraczał 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania  

z pomocy społecznej, którym przekazano artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 48,58 kg.  

W trakcie trwania kolejnej edycji programu, której zakończenie wyznaczone jest  

na lipiec 2021  r. pomocą w postaci artykułów spożywczych z różnych grup towarowych  

w łącznej ilości ok. 42,27 kg, zostanie objętych 350 osób.  

 Akcją Katolicką, która w ramach współpracy przekazała Ośrodkowi lekarstwa, ubrania, sprzęty 

gospodarstwa domowego, meble, pościel dla najbardziej potrzebujących. 

 Stowarzyszeniem „Radość Życia”, której przekazywane są informacje o projektach na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 

 Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Bieruńskiej ,,Porąbek”, którego przedstawiciel 

jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Bieruniu.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu wydał w 2020 roku łącznie 2360 decyzji 

administracyjnych oraz 1 952 informacje o przyznaniu świadczeń na łączną kwotę 28.249.238,94 zł. 
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Świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny wraz z dodatki, świadczenia rodzicielskie jednorazowa 

zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny 

zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne), a także zasiłki dla opiekunów w 2020 roku 

pobierano w  675 rodzinach, w których ogółem było 1535 osób. Ponadto na podstawie ustawy  

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osoby sprawujące opiekę nad dorosłymi osobami 

niepełnosprawnymi są obejmowane pomocą w formie zasiłków dla opiekunów, oraz opłacane  

są za nie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

 

W 2020 roku Ośrodek wypłacił również świadczenie wychowawcze w ilości 43 768, na kwotę 

21.775.244,00 zł, które pobierano na rzecz 3 889 dzieci w 2 361 rodzinach oraz świadczenie ,,Dobry 

start”, w ilości 2 383, na kwotę 714.450,00 zł.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu przyjął 65 wniosków o ustalenie prawa  

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wydano: 51 decyzji przyznających świadczenia, 3 decyzje 

dotyczące uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, 

wystosowano łącznie 48 wniosków do komorników sądowych o wszczęcie egzekucji lub przyłączenie 

do egzekucji prowadzonej w celu zaspokojenia roszczeń osób uprawnionych do alimentów, a także  

46 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, skierowano 4 wnioski do prokuratury 

o ściganie dłużników alimentacyjnych, a także 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 

alimentacyjnego.  

 

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy 

społecznej) przeprowadzono 859 rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wydano  

1435 decyzji administracyjnych, przyznających m.in: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, 

usługi opiekuńcze, pokrycie kosztów posiłków w szkołach i przedszkolach, pokrycie kosztów gorącego 

posiłku dla dorosłych, pokrycie kosztów schronienia oraz decyzje kierujące i ustalające odpłatność 

za pobyt w domach pomocy społecznej, stypendia szkolne. Pracownicy socjalni udzielali również 

pomocy mieszkańcom w formie pracy socjalnej oraz interwencji kryzysowej.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu pomimo wprowadzenia stanu epidemii realizował 

swoje działania, wynikające z profilu funkcjonowania, w sposób nieprzerwany i ciągły, z zachowaniem 

obostrzeń związanych ze stanem pandemii, wprowadzając, w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, 

również nowe formy pomocy oraz realizując dotychczasowe m.in: 

 19 osobom były wydawane gorące posiłki (w dni robocze, w tym również w Wigilię), 
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 dodatkowo w okresie od kwietnia do listopada 2020 r. pracownicy socjalni dwa razy 

w tygodniu rozwozili dla 5 osób bezdomnych posiłki przekazywane nieodpłatnie 

przez restaurację „Bistro Karlik”, 

 w okresie Świat Bożego Narodzenia Ośrodek z inicjatywy Pana Sebastiana Szut z Klubu 

Sportowego „Ronin” zorganizował akcję dostarczenia w wigilię świątecznego posiłku  

21 najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Bieruń, 

 wsparciem objęte zostały również dzieci ze Świetlic Wsparcia Dziennego, dla których 

przygotowano 51 paczek świątecznych, a wychowankowie korzystali z pomocy w postaci 

zdalnych korepetycji, a wychowawcy na stronie Facebook placówki codzienne publikowali  

dla nich różne propozycje aktywności, w tym możliwość uczestnictwa w organizowanych 

konkursach, 

 wsparcie udzielane było także osobom przebywającym na kwarantannie i izolacji domowej 

oraz zgłaszającym swoje potrzeby za pośrednictwem infolinii. Do ww. osób wykonano  

515 telefonów, zrealizowano 283 prośby dotyczące zakupów, potrzeby kontaktu  

z psychologiem, czy w pomocy rozwiązaniu innych trudności dnia codziennego. Dodatkowo 

realizowano 23 zgłoszenia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z zapotrzebowaniem 

mieszkańców gminy zgłoszonymi w aplikacji „kwarantanna domowa”,  

 Ośrodek uczestniczył w programie „Wspieraj seniora”. Ponadto osobom starszym  

przy współpracy w Urzędem Miejskim w Bieruniu dostarczono do miejsca zamieszkania ponad 

2 tys. szt. maseczek ochronnych. 

 

PROGRAMY SPOŁECZNE 

Program „Rodzina Trzy Plus” 

Niniejszy program jest elementem polityki społecznej i prorodzinnej realizowanej przez władze miasta. 

Skierowany jest do rodzin mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia  

lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, a także do rodzin zastępczych 

zamieszkujących na terenie miasta Bierunia oraz podopiecznych świetlic wsparcia dziennego  

o charakterze opiekuńczym, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu. 

Osobom tym zapewnione są ulgi polegające na umożliwieniu zakupu biletów wstępu na płatne imprezy 

kulturalne, sportowe i edukacyjne, organizowane przez jednostki organizacyjne miasta z 50 % zniżką. 

Mieszkańcy mogą również taniej skorzystać z pływalni, kręgielni, groty solnej, siłowni, sali fitness  

oraz innych obiektów sportowych w mieście.  

Rodziny, które są zainteresowane skorzystaniem z programu, po złożeniu i weryfikacji wniosku 

otrzymują specjalną kartę „Rodzina Trzy Plus”, za okazaniem której uprawnione są do otrzymania ulgi.        
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W ramach programu przewiduje się również nawiązanie współpracy z podmiotami prowadzącymi  

na terenie miasta działalność gospodarczą, w celu rozszerzenia możliwości uzyskania ulg również  

na towary czy usługi, oferowane przez te podmioty. 

Aktualnie w Programie uczestniczy 12 podmiotów prywatnych, z którymi Gmina zawarła 

porozumienia. 

W roku 2020 z uwagi na pandemię, dostęp do obiektów i wydarzeń, z których mieszkańcy mogli 

skorzystać w ramach udzielanej ulgi był bardzo ograniczony, jednak nie wpłynęło to na zainteresowanie 

programem.  

W roku 2020 wydano 381 kart dla 76 rodzin. 

 

Karta Dużej Rodziny 

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek na towary i usługi, przysługujący rodzinom 

posiadającym minimum trójkę dzieci.  Zniżki udzielane są zarówno w instytucjach publicznych, 

jak  i w firmach prywatnych na terenie całego kraju. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty 

paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, 

księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty 

ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. 

 

Aby otrzymać taką kartę należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Bieruniu lub za pośrednictwem 

Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.  

 

W 2020 r. obsługa Karty Dużej Rodziny wyglądała następująco:  

• 29 wniosków o zgłoszenie nowej rodziny, 

• 134 wniosków o zgłoszenie rodziny, składającej się wyłącznie z rodziców, 

• 5 wniosków o uzupełnienie rodziny wielodzietnej,  

• 9 przyznanych nowych kart dla osób, które były już jej posiadaczami – przedłużenie ważności,  

• 6 przyznanych duplikatów kart,  

• 17 przyznanych kart elektronicznych jako druga forma karty.  

 

Program „Aktywni Seniorzy 60+” 

Karta „AKTYWNI SENIORZY 60+” przysługuje mieszkańcom Bierunia w wieku od 60 roku życia. Celem 

programu jest podniesienie poziomu aktywności i sprawności mieszkańców w wieku powyżej 60 roku 

życia poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa   

w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku bieruńskich 

seniorów. 
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Wsparcie polega na zapewnieniu ulg poprzez umożliwienie zakupu tańszych biletów wstępu na płatne 

imprezy kulturalne, sportowe i edukacyjne organizowane przez jednostki organizacyjne miasta. Mając 

taką kartę, uprawnieni mieszkańcy mogą również taniej skorzystać z pływalni, kręgielni, groty solnej, 

siłowni, sali fitness oraz innych obiektów sportowych w mieście. 

Ulgi udzielane są po okazaniu specjalnej karty, którą otrzymać można po złożeniu wniosku w Urzędzie 

Miejskim w Bieruniu. 

W ramach realizacji programu miasto nawiązuje również współpracę z prywatnymi przedsiębiorcami, 

w celu rozszerzenia możliwości uzyskania ulg na towary czy usługi, oferowane przez te podmioty. 

Aktualnie w Programie uczestniczy 10 podmiotów prywatnych, z którymi Gmina zawarła 

porozumienia. 

 

W roku 2020 z uwagi na pandemię, dostęp do obiektów i wydarzeń, z których mieszkańcy mogli 

skorzystać w ramach udzielanej ulgi był bardzo ograniczony, jednak nie wpłynęło to na zainteresowanie 

programem. W 2020 r. wydano 84 karty. 

 

Koperta Życia 

Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych i samotnych. Polega na umieszczeniu  

w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych 

lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, (w tym nr pesel).  

Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie 

w każdym domu, a zarazem jest łatwo dostępne. 

Kopert życia jest bardzo pomocna dla lekarzy i ratowników pogotowia wezwanych na interwencję  

w domu chorego. 

Kopertę życia mieszkańcy mogą otrzymać w następujących punktach: 

 Kancelaria ogólna Urzędu Miejskiego w Bieruniu, (ul. Rynek 14 - na parterze), w godzinach 

pracy urzędu. 

 Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, (ul. Władysława Jagiełły 1),  w godzinach 

pracy ośrodka. 

 U dyżurnego  Straży Miejskiej w Bieruniu, (ul. Władysława Jagiełły 1),   całodobowo. 
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7. Edukacja 

 

Funkcjonowanie jednostek oświatowych 

W roku 2020 w Bieruniu funkcjonowały trzy przedszkola publiczne oraz jedno niepubliczne -  „Karolek”. 

Ilość miejsc w przedszkolach publicznych zabezpieczyła ustawowy obowiązek zapewnienia miejsc 

dla wszystkich dzieci trzyletnich i starszych, których rodzice/opiekunowie wyrazili chęć zapisania 

dziecka do przedszkola. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w przedszkolach funkcjonowała 

następująca liczba oddziałów: 

 

 

Miasto Bieruń jest również organem prowadzącym dla dwóch szkół podstawowych. W poniższej tabeli 

przedstawiono ilość uczniów oraz oddziałów w każdej ze szkół, wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 do budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Krakowskiej 

uczęszczają uczniowie klas I-V, natomiast do budynku przy ul. Licealnej -  uczniowie klas VI-VIII.  

 

W przypadku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego klasy VI zostały podzielone na dwa budynki – 

pięć z nich uczęszcza do budynku głównego przy ul. Węglowej, natomiast trzy kolejne do budynku 

przy ul. Warszawskiej. Podział ten został dokonany w celu zapewnienia dzieciom komfortu nauki 

zarówno jeśli chodzi o ilość dzieci, realizujących obowiązek szkolny w każdym z budynków, 

Placówka  Ilość oddziałów Ilość dzieci 

Przedszkole nr 1 

Budynek: ul. Chemików 33   

ul. Chemików 39 

ul. Kamienna 17 

 

9 

3 

3 

 

202 

72 

74 

Razem P1 15 348 

Przedszkole nr 2 

Budynek: ul. Warszawska 230 

ul. Bijasowicka 58 

ul. Mielęckiego 29 

 

6 

2 

2 

 

142 

49 

38 

Razem P2 10 229 

Przedszkole nr 3 

Budynek: ul. Bociania 1 

 

9 

 

204 

Razem P3 9 204 

PRZEDSZKOLA OGÓŁEM 34 781 

Placówka Ilość oddziałów Ilość uczniów 

Szkoła podstawowa nr 1 w Bieruniu 39 792 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego 

w Bieruniu 
38 829 

SZKOŁY OGÓŁEM 77 1 621 
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jak i ze względu na optymalizację posiadanej bazy dydaktycznej. Podział został szeroko skonsultowany 

z rodzicami dzieci. 

Bieruńskie jednostki oświatowe poza działalnością edukacyjną, wynikającą z ramowych planów 

nauczania, prowadzą również szereg działań, nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. W roku 2020 prowadzone były takie zajęcia, jak: 

a) terapia pedagogiczna z zakresu edukacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera; 

b) terapia psychologiczna i logopedyczna; 

c) rehabilitacja; 

d) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

e) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

f) zajęcia integracji sensorycznej; 

g) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia; 

h) zajęcia stymulujące narząd wzroku; 

i) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne; 

j) zajęcia rozwijające metody uczenia się; 

k) zajęcia ukierunkowane na rozwój mowy i języka oraz komunikacji. 

 

W szkołach podstawowych dodatkowo prowadzonych jest również wiele zajęć pozalekcyjnych, 

rozwijających zainteresowania uczniów, tzw. kół zainteresowań, wśród których wyszczególnić można 

zajęcia językowe (język ojczysty i języki obce), zajęcia matematyczne, przyrodnicze, plastyczne 

oraz sportowe. Warto wspomnieć o działających w szkołach chórach, kołach szachowych i szkolnych 

kołach CARITAS. Ze względu na trwająca epidemię, w okresach zamknięcia szkół wynikających 

z Rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki zajęcia były czasowo zawieszane lub prowadzone w formie 

on-line.  

 

Uczniowie bieruńskich szkół podstawowych notują wiele sukcesów, zarówno na szczeblu lokalnym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim. Najważniejsze osiągnięcia w przedmiotowym zakresie wykazane zostały 

w poniższych tabelach. 

Szkoła Podstawowa nr 1 

Lp. Nazwa konkursu/zawodów Szczebel Osiągnięcia 

1. 
Antologia Poezji Dziecięcej i Młodzieżowej pod 
patronatem Marszałka Województwa Śląskiego 

wojewódzki laureat 

2. 
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka 
Polskiego dla Szkół Podstawowych 

wojewódzki laureat 

3. 
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z 
Matematyki dla Szkół Podstawowych 

wojewódzki laureat 
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4. 

Wojewódzki Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 
Badmintonie Dziewcząt 

Wojewódzki Finał Igrzysk Dzieci w Badmintonie 
Chłopcy 

wojewódzki 

            I miejsce 

 

I miejsce 

5. 
Wojewódzki Finał Igrzysk Dzieci w badmintonie 
chłopców 

wojewódzki I miejsce 

6. 
XIX Wojewódzki Archidiecezjalny Konkurs 
Literacki 

wojewódzki II miejsce 

7. 
Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla uczniów Szkół 
Podstawowych z zakresu efektów likwidacji 
niskiej emisji pt. „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA” 

wojewódzki 
II miejsce 
I miejsce 

8. 
Śląski Związek Sportowy (ID) -  
Współzawodnictwo sportowe szkół województwa 
śląskiego 

wojewódzki III miejsce  

10. 
XX Ogólnopolski Konkurs Papieski pt:”Od 
narodzin do świętości – obraz z życia św. Jana 
Pawła II” 

ogólnopolski I miejsce 

11. 

XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Geologiczno – Środowiskowego Nasza Ziemia – 
środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro, pod 
hasłem: (R)ewolucje Ziemi! 

ogólnopolski I miejsce 

12. Ogólnopolski Konkurs Poetycka Jesień ogólnopolski III miejsce 

13. 
Igrzyska dzieci w finale Województwa Śląskiego  
w badmintonie chłopców 

wojewódzki II miejsce 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego 

Lp. Nazwa konkursu/zawodów Szczebel Osiągnięcia 

1. Ogólnopolski Test Ortograficzny ogólnopolski wyróżnienie 

2. Ogólnopolski Konkurs Kangur Matematyczny 
2020 r. 

ogólnopolski wyróżnienie 

 

Edukacja w mieście prowadzona jest na poziomie odpowiadającym średniej ogólnopolskiej oraz 

wojewódzkiej w zakresie uzyskiwanych przez uczniów wyników z egzaminów zewnętrznych.  

 

W poniższej tabeli przedstawione zostały wyniki ostatniego egzaminu ósmoklasisty, który odbył się 

w  czerwcu 2020 roku. 

Kryterium Język polski Matematyka Język obcy 

Średnia ogólnopolska 59% 46% 55% 

Średnia wojewódzka 59,29% 45,67% 55,24% 

Szkoła Podstawowa nr 1 58,70% 46,73% 50,68% 

Szkoła Podstawowa nr 3 61,66% 43,78% 51,73% 

 

 

W roku 2020 Miasto Bieruń organizowało bezpłatny dowóz do placówek kształcenia specjalnego 

dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ramach organizacji bezpłatnego transportu dzieci 
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do szkoły/przedszkola już od 01.01.2018 r. Miasto przyłączyło się do metropolitalnego transportu 

zbiorowego, a uczniowie od tej pory poruszają się komunikacją miejską na podstawie kart ŚKUP. 

 

 

W poniższej tabeli przestawiono najważniejsze dane liczbowe, dotyczące funkcjonowania bieruńskich 

placówek oświatowych w 2020 roku.  Dane odnoszą się do roku szkolnego 2020/2021. 

 

Rok szkolny 2020/2021 

SUMA 
Kryterium 

Przedszkole 

nr 1 

Przedszkole 

nr 2 

Przedszkole 

nr 3 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 1 

Szkoła 

Podstawowa 

nr 3 

Ilość dzieci 348 229 204 792 829 2 402 

Ilość oddziałów 

w tym integracyjne 

  

Średnia na oddz. 

15 

3 integr. 

 

23,20 

10 

0 integr. 

 

22,90 

9 

3 integr. 

 

22,67 

39 

10 integr. 

 

20,31 

38 

6 integr. 

 

21,82 

111 

21 integr. 

 

21,64 

Ilość etatów 

nauczycielskich 
37,92 20,29 24,14 82,79 82,45 247,59 

Ilość etatów 

administracji 
3 2 2 3 4 14 

Ilość etatów obsługi 25,50 16,50 15,75 15,00 27,64 100,39 

 

 

8. Kultura  

 

Bieruński Ośrodek Kultury 

Bieruński Ośrodek Kultury w 2020 roku realizował zadania statutowe, zgodnie z założeniami  

i planami przedłożonymi Radzie Miejskiej. Działalność obejmowała m.in.: 

 organizację ruchu amatorskiego; 

 organizację zajęć rozwijających pasje i potrzeby mieszkańców; 

 promocję i rozwój czytelnictwa;   

 organizację wydarzeń kulturalnych; 

 finansowanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „RODNIA”; 

 działalność wydawniczą promującą rodzimą kulturę i tradycję; 

 organizację Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

 

W związku z wybuchem epidemii COVID-19 w marcu 2020 r. działalność instytucji kultury  

w całym kraju została znacząco ograniczona. Początkowo odwołane zostały wszystkie imprezy, zajęcia 

i spotkania. W czerwcu nastąpiło częściowe poluzowanie ograniczeń, co umożliwiło wznowienie 

działalności w tzw. reżimie sanitarnym, jednak już od listopada ograniczenia przywrócono. Sytuacja  
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ta bezpośrednio przełożyła się na zmniejszenie ilości wydarzeń kulturalnych oraz na zmianę części 

kulturalnej oferty kierowanej do mieszkańców Bierunia. Zajęcia edukacyjno-kulturalne, na ile było  

to możliwe, były organizowane w formie on-line. Podjęto również nowe inicjatywy przenosząc część 

aktywności do sieci. 

 

ORGANIZACJA RUCHU AMATORSKIEGO 

Zespoły folklorystyczne:  

- Zespół Folklorystyczny „Bierunianki” (instruktor: Edward Socha)  

- Zespół Folklorystyczny „Nowobierunianki” (instruktor: Edward Socha, kierownik: Małgorzata 

Berkop)  

- Zespół Folklorystyczny „Ściernianeczki” (kierownik: Krystyna Czajowska) 

- Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska” (instruktorzy: Justyna Pociennik, Rafał Borkowy, 

Jacek Furtak) 

Wsparcie BOK obejmuje m.in.: organizację prób, koncertów, występów, spotkań, wyjazdów  

na konkursy, przeglądy, opłacanie instruktorów, dofinansowanie zakupów strojów, angażowanie 

zespołów do udziału w miejskich wydarzeniach kulturalnych, organizację jubileuszy, pomoc 

w realizacji inicjatyw artystycznych.  

Bieruńskie zespoły folklorystyczne występują głównie podczas miejskich wydarzeń kulturalnych 

oraz  w przeglądach. W czasie obowiązywania obostrzeń w działalności kulturalnej związanych 

z COVID-19 od marca 2020 r., zajęcia i występy zespołów folklorystycznych zostały zawieszone. 

 

Chóry:  

- Chór „Polonia” (prezes: Małgorzata Wilk, dyrygent - Małgorzata Kalinowska-Przybylska) 

- Chór „Harmonia” (prezes: Jadwiga Piskorek, dyrygent - Małgorzata Kalinowska-Przybylska) 

 

Wsparcie BOK obejmuje m.in.: organizację prób, koncertów, występów, spotkań, wyjazdów  

na konkursy, przeglądy, opłacanie instruktorów, dofinansowanie zakupów strojów, angażowanie 

zespołów do udziału w miejskich wydarzeniach kulturalnych, organizację jubileuszy, pomoc 

w realizacji inicjatyw artystycznych.  

W czasie obowiązywania obostrzeń w działalności kulturalnej związanych z COVID-29, stacjonarne 

zajęcia i występy chórów nie były realizowane. Uruchomiono jednak projekt pt. „Wirtualny Chór 

Bierunia”, w ramach którego nagrywano i publikowano utwory w sieci. 

 

Teatry:  

- „Teatr dla Dorosłych” (reżyser: Joanna Lorenc)  
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W 2020 r. wystąpił 8 marca w RCKG „Remiza” podczas uroczystości z okazji Dnia Kobiet. 

W czasie obowiązywania obostrzeń związanych z COVID-19 realizował regularne próby online 

i stacjonarne, w czasie których opracowano scenariusze, nagrania i montaż cyklu spektakli 

pt. „Każdo oma siedzi w doma” – 5 filmów oraz „Chopskie klachy” – 2 filmy, prezentowane  

na bieżąco na Facebook’u, osiągając zasięg ponad 21 tyś. odbiorców. Popularność  

ta zaowocowała zaproszeniem do udziału 1 i 24 kwietnia 2020 r. w programie telewizyjnym  

pt. „Spokój na poddaszu” na antenie TVP 3 Katowice, w którym członkowie Teatru dla Dorosłych 

opowiadali i promowali działania kulturalne w Bieruniu. W listopadzie zrealizował nagrania 

spektaklu online dla Mysłowickiego Centrum Kultury. 

- Grupa teatralna „Fantom”  

Na czas pandemii działalność teatru została zawieszona.  

 

Orkiestra Dęta KWK „Piast” (dyrygent: Andrzej Sapiński, kierownik: Marian Lubina) 

W czasie obowiązywania obostrzeń związanych z COVID-19 próby odbywały się w formie online 

i tradycyjnie, w zależności od obowiązujących obostrzeń. 

Grupy wokalne i zespoły muzyczne:  

 „Mixer Band” w DK „Gama” 

 „Metamenardi” w DK „Gama” 

 „Mantra” w RCKG „Remiza” 

 „Bieruńscy Werbliści” w KT „Jutrzenka” – zespół powołany w 2020 r. dzięki realizacji inicjatywy 

„I na rynku i w orszaku, grają werble do wiwatu” w ramach dotacji z projektu Dom Kultury + 

Inicjatywy Lokalne Narodowego Centrum Kultury (Instruktor - Krzysztof Nowakowski).  

 Grupa wokalna dla dzieci i młodzieży w DK „Gama” – powołana 2020 r. (Prowadzi - Dawid 

Patalong).   

 Grupa instrumentalna dla dzieci i młodzieży (Instruktor: Dawid Patalong) 

 

Wsparcie BOK obejmuje m.in. nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń, organizację występów  

i koncertów, angażowanie do udziału w miejskich wydarzeniach kulturalnych.  

W czasie obowiązywania obostrzeń związanych z COVID-19, próby realizowały tylko zespoły 

przygotowujące się do występów. 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH PASJE I POTRZEBY MIESZKAŃCÓW 

Bieruński Ośrodek Kultury we wszystkich obiektach prowadzi różnorodne tematycznie i wiekowo 

zajęcia, które pozwalają na rozwój zainteresowań, pasji i umiejętności, a także organizowane  

są kreatywne działania edukacyjno-warsztatowe. W 2020 roku wprowadzone zostały nowe zajęcia 
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dla młodzieży i dorosłych. Na czas obowiązywania ograniczeń związanych z COVID-19 część zajęć 

odbywała się w formie on-line.  

 

 

Prowadzone zajęcia: 

Dom Kultury „Triada”:  

 zajęcia baletowe (instruktor: Katarzyna Antoni) 

 plastyczno-techniczne (instruktor: Maria Długajczyk) 

 zajęcia tańca towarzyskiego – zumba (Prowadzenie: eMotion Dance Academy) 

 gimnastyka artystyczna 

 kurs szycia dla dzieci w okresie letnim (instruktor: Jolanta Grześlak) 

 taniec nowoczesny – modern i jazz 

 indywidualne lekcje gry na gitarze i pianinie (instruktor: Jolanta Grześlak) 

 

Dom Kultury „Gama”  

 zajęcia baletowe (instruktor: Katarzyna Antoni) 

 zajęcia plastyczno-techniczne (instruktor: Katarzyna Skiba) 

 zajęcia szycia użytkowego dla dorosłych, (instruktor: Aleksandra Augustyniak 

Studio Kreacja) 

 ceramika artystyczna dla dzieci i dorosłych (instruktor: Zdzisław Wójcik) 

 indywidualne lekcje gry na instrumentach: pianino, keyboard, akordeon, 

gitara, ukulele (instruktor: Dawid Patalong) 

 zajęcia wokalne (instruktor: Dawid Patalong) 

 zajęcia UTW 

 

Kinoteatr „Jutrzenka” 

 zajęcia szachowe 

 robotyka dla dzieci (instruktor: Robert Romantowski) 

 zajęcia UTW 

 zajęcia taneczne (prowadzenie: Szkoła Tańca „WIR”) 

 nauka gry na instrumentach perkusyjnych (instruktor: Krzysztof Nowakowski) 

 

Regionalne Centrum Kulturalno-Gospodarcze „Remiza”:  

 robotyka dla dzieci (instruktor: Robert Romantowski) 

 taniec Zumba (Prowadzenie: eMotion Dance Academy) 
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 zajęcia UTW 

 próby tańca towarzyskiego 

 

 

PROMOCJA I ROZWÓJ CZYTELNICTWA 

W 2020 roku zarejestrowano 1653 czytelników, w tym 494 czytelników to dzieci i młodzież. 

Wypożyczono 41181 wol. książek i 259 czasopisma (na zewnątrz i na miejscu). Bieruńskie Biblioteki 

łącznie odwiedziło 16588 użytkowników.  

 

Zakup woluminów 

 

W 2020 roku do bieruńskich bibliotek zakupiono 1479 wol. książek. Z darów pozyskano 140 wol.  

Po przeprowadzonej selekcji wycofano z księgozbioru 1689 wol. Obecnie stan księgozbioru wynosi 

58565 wol. Ze środków samorządowych zakupiono 1186 wol. na kwotę 29999,12 zł, z dotacji MKiDN 

293 wol. na kwotę 7500 zł. Zaprenumerowano 53 czasopisma. Poza prenumeratą Biblioteka zakupiła 

kwartalnik „Strony ziemi pszczyńskiej” 

 

Organizacja wydarzeń promujących czytelnictwo 

 

W 2020 r. zorganizowano 7 imprez, z czego 4 odbyły się w placówkach bibliotecznych. Były  

to przedstawienia kukiełkowe zorganizowane przez bibliotekarzy: ,,Lodowisko pod lasem”, ,,Ptasia 

stołówka” MBP 2 oraz dwa występy w MBP 1 i MBP 2 Teatrzyku Bajkowe Skarbki Śląska, który 

zaprezentował bajkę pt. ,,Eliza w krainie zimy”. W 3 pozostałych pracownicy biblioteki uczestniczyli 

w imprezach organizowanych przez inne podmioty.  

 

Ze względu na pandemię biblioteki zostały dwukrotnie zamknięte. W okresie, kiedy biblioteki były 

otwarte ich praca przebiegała w reżimie sanitarnym. Z powodu wprowadzonych w kraju obostrzeń nie 

odbyły się planowane spotkania autorskie i występ teatru dla młodzieży. Od marca ze względu 

na sytuację epidemiologiczną nie organizowano także w bibliotece spotkań dla dzieci i młodzieży 

oraz wyjazdów do teatru, opery i wycieczek. 

 

ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH 

W planie pracy BOK-u w 2020 r. była organizacja kolejnych imprez, w tym masowej, lecz ze względu na 

sytuację związaną z COVID-19 decyzją Rady Miejskiej i burmistrza Bierunia duże imprezy zostały 

odwołane. W związku z tym skupiono się na realizacji mniejszych wydarzeń kulturalnych.  

Zorganizowano m.in. 
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 5 stycznia - Noworoczny spektakl operetkowy pt. „Hrabina Marica” I. Kalmana 

w wykonaniu  Teatru Muzycznego Arte Creatura. 

 

 

 

 6 stycznia – współorganizacja orszaku Trzech Króli 

 

 16 stycznia - Teatrzyk kukiełkowy "Ptasia stołówka" – spektakl dla dzieci 

 

 25 stycznia - Teatr Bajkowe Skarbki Śląska "Eliza w krainie zimy" – spektakl dla dzieci 
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 26 stycznia - Kabaret Młodych Panów 

 

 15 lutego - Przedstawienie walentynkowe -  Komedia Muzyczna DOKTOR MIŁOŚĆ 

 

 22 lutego - Jubileusz zespołu Mantra – koncert jubileuszowy  
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 8 marca - Dzień Kobiet z Teatrem dla Dorosłych 

 

 

 

 25 czerwca do 28 sierpnia – wystawa plenerowa "Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna na 
Górnym Śląsku" – pozyskana z Instytutu Myśli Polskiej w Katowicach prezentowana na 
Rynku. 
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 6 – 30 lipca – Wakacje z kulturą - zajęcia edukacyjne i warsztatowe dla dzieci 
i młodzieży prowadzone DK „Gama”, DK „Triada i RCKG „Remiza” (robotyka, warsztaty 
teatralne, ceramika artystyczna, malarstwo, szachy, obróbka filmu, szycie na maszynie)  

 

 

 12 lipca – LETNI RYNEK - taneczna niedziela – pokazy i nauka kroków tanecznych Bieruńska 
Szkoła Tańca WIR 
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 15 lipca – Gry i zabawy na trawie – festyn dla dzieci – współorganizacja z BOSiR-em 

            

 19 lipca – LETNI RYNEK - koncert zespołu NIVEL (muzyka z rożnych stron świata) 

 

 

 

 

 

 

 25 lipca – spektakl pod gwiazdami „Mounsier Charlie” w wykonaniu Teatru HOM  
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 26 lipca – LETNI RYNEK - koncert „Bieruń Blues Band” 

 

 2 sierpnia – LETNI RYNEK -  koncert zespołu Mixer Band 

 

 

 

 

 

  

  

 16 sierpnia – dziecięcy Rynek – spektakle, zabawy i animacje dla dzieci i całych rodzin przy 
współudziale BOSiR-u i MOPS-u 
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 23 sierpnia – LETNI RYNEK – SZACHOWY RYNEK -  rozgrywki szachowe dla mieszkańców 
prowadzone przez instruktora Andrzeja Wilka oraz koncert lokalnego zespołu „Bawi To”.  

 

 

 

 31 sierpnia do 13 września – wystawa „60 na 100. Sąsiadki. Głosem kobiet 

o powstaniach śląskich i plebiscycie” – prezentowana w „Jutrzence” wraz 

z oprowadzaniem przez kustosza wystawy dr Małgorzatę Tkacz-Janik  
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 18 września – „Koncertowe pożegnanie lata” w amfiteatrze RCKG „Remiza”  

 

 25 września – koncert zespołu MR. BEAT w DK „Gama” 

 

 4 października – inauguracja Roku Akademickiego UTW z wykładem i oprawą artystyczną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja Projektu DK+ Inicjatywy Lokalne Narodowego Centrum Kultury 

Bieruński Ośrodek Kultury znalazł się wśród 50 ośrodków kultury z całej Polski, które pozyskały 

dofinansowanie w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, którego organizatorem 

jest Narodowe Centrum Kultury. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania domów kultury 

w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw 

kulturotwórczych. 
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W oparciu o założenia projektu, Bieruński Ośrodek Kultury ogłosił konkurs grantowy skierowany 

głównie do mieszkańców Bierunia, na lokalne inicjatywy kulturalne. Spośród 15 inicjatyw zgłoszonych 

przez mieszkańców wytypowano 7, które zakwalifikowały się do realizacji w ramach dofinansowania.: 

1.  „ I na rynku i w orszaku grają werble do wiwatu” – projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu 

warsztatów perkusyjnych, prowadzonych przez profesjonalnego instruktora, podczas których 

uczestnicy poznawali techniki zespołowego grania na różnych instrumentach perkusyjnych,  

w szczególności na werblach marszowych. Zwieńczeniem prowadzonych zajęć 

był zorganizowany z okazji Świta Niepodległości 11 Listopada zespołowy występ marszowego 

grania z wykorzystaniem podstawowych układów choreograficznych. Trwałym efektem tego 

projektu jest nowopowstały zespół werblistów, który prowadzi swą działalność nadal 

i planuje występy w przyszłości. 

 

2. „Multimedialne Archiwum współczesności” – projekt 

obejmował realizację warsztatów fotograficznych i wiedzy z 

zakresu małej architektury miejskiej oraz stworzenie strony 

internetowej, gdzie umieszczane są fotografie unikalnych 

miejsc w przestrzeni Bierunia, które już teraz lub w najbliższej 

przyszłości mogą ulec bezpowrotnym zmianom, a pamięć o 

nich przeminie. Archiwum znajduje się na stronie 

https://bok.bierun.pl/projekty/multimedialne-archiwum-wspolczesnosci-album i jest stale 

aktualizowane i uzupełniane.  
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3. „O czym Gołys szumi” – projekt rozpoczął się od warsztatów dot. dokumentowania historii 

mówionej, które pomogły uczestnikom zebrać materiał do scenariusza filmu z fabułą osadzoną 

w przestrzeni Bierunia. W oparciu o napisany scenariusz powstał film zatytułowany „O czym 

Gołys szumi”, który jest splotem wielu opowieści, ciekawostek, legend i miejsc związanych 

z miastem. W projekcie brali udział młodzi mieszkańcy z całego powiatu bieruńsko-

lędzińskiego. 

   

 

4.  „Bieruńska Improwizorka” – inicjatywa polegała na zorganizowaniu cyklu 10 trzygodzinnych 

warsztatów improwizacji scenicznej prowadzonych przez instruktora teatralnego, które 

przygotowały ich uczestników do wspólnego występu z udziałem znanego aktora 

i standupera Wojciecha Tremiszewskiego. Ze względu na pandemię występ ten został 

przeniesiony do sieci. 

5. „Taneczny wehikuł czasu” – projekt polegał na organizacji zajęć tanecznych, podczas których 

uczestnicy pod okiem instruktorów uczyli się podstaw tańca użytecznego. Warsztaty 

zakończono wspólnym występem. 
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6. „Gryfnie i maszkietnie w PZSie” - projekt został zrealizowany głównie z udziałem młodzieży 

szkoły uczęszczającej do Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu, która brała udział 

w warsztatach kulinarnych i plastycznych. Uczniowie przygotowywali typowe dania kuchni 

śląskiej oraz malowali wstęgę śląską jako elementu stroju regionalnego.  

 

 

7. „Na tropie regionalności” – projekt polegał na zorganizowaniu cyklu warsztatów podczas 

których uczestnicy stworzyli scenariusz gry terenowej zawierającej zagadki dotyczące historii 

i kultury Bierunia, a następnie przeprowadzenie gry z udziałem zgłoszonych drużyn.  

Ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z koronawirusem grę przeprowadzono 

w sieci.  
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W ramach projektu zorganizowano także warsztaty dla pracowników BOK-u oraz spotkania  

dla mieszkańców. Łącznie w ramach projektu zrealizowano 54 wydarzenia, w których wzięło udział 

ponad 500 osób.  

   

Warsztaty DK+ dla pracowników BOK-u  Spotkanie DK+ dla mieszkańców 

 

KULTURA W SIECI 

W związku z ograniczeniami w działalności kulturalnej wynikającymi z pandemii COVID-19, Bieruński 

Ośrodek Kultury podjął nowe inicjatywy, które realizowane były w sieci. Miały one na celu aktywizację 

kulturalną lokalnej społeczności oraz szersze dotarcie do odbiorców w trudnym czasie tzw. lockdownu.  

„Wirtualny Chór Bierunia” - inicjatywa dyrygenta bieruńskich Chórów, polegająca na montażu dźwięku 

i obrazu indywidualnych nagrań wybranych utworów przesłanych przez zaangażowanych 

w projekt członków chórów bieruńskich, mieszkańców Bierunia i okolicznych miejscowości. 

W ramach projektu powstały dwa nagrania utworów pt. „Rysunek” Ireny Kanickiej oraz „Piosenka 

jest dobra na wszystko” Kabaretu Starszych Panów. 
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Video clip  „Bieruniu jak się masz” dla mieszkańców Bierunia  

Z okazji „Dnia Działacza Kultury” pracownicy 

Bieruńskiego Ośrodku Kultury po raz pierwszy 

przygotowali nagranie video piosenki pt. „Bieruniu jak 

się masz”, którego premiera miała miejsce 

na Facebook’u w dniu 31 maja.  

 

Teatr dla Dorosłych – realizował regularne próby online, w czasie których opracowano scenariusze, 

nagrania i montaż cyklu spektakli pt. „Każdo oma siedzi w doma” – 5 filmów oraz „Chopskie klachy” – 

2 filmy, prezentowane na bieżąco na Facebook’u. 
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„Zagrajmy i zaśpiewajmy na BOK-u” - Inicjatywa zachęcająca mieszkańców Bierunia do aktywności 

muzycznej – nagrania i publikowania w sieci utworów własnego wykonania. Do udziału w zabawie 

zachęcano szczególnie rodziny. W ramach projektu 

powstało kilka nagrań, które pokazały zdolności 

muzyczno-wokalno-taneczne bieruńskich rodzin i 

cieszyły się dużą popularnością w sieci.  

 

 

 

 

 

 

 

„Kolęduj z BOK-iem” - Było to drugie zaproszenie do prezentowania umiejętności muzycznych. 

Przesłane przez mieszkańców Bierunia nagrania kolęd we własnym wykonaniu, prezentowane były  

w mediach społecznościowych jako świąteczna seria.  
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Zespół „Nowobierunianki” pomimo braku regularnych prób, brał udział w nietypowej edycji 

Festiwalu Folklorystycznego Zespołów Dorosłych online.  

 

Promocja czytelnictwa w sieci – pracownicy bibliotek prezentowali w sieci opracowane utwory 

literackie w formie inscenizacji i teatrzyków: ,,O misiu łasuchu i jego wielkim brzuchu” R. Wejnera, 

,,Wiersze o zwierzętach” E. Stadtmüller, ,,Ptasie Radio” J. Tuwima,  ,,Przygody Pingwina Pingo”,  

,,Mama Mu czyta” J. Wieslander. Aby ułatwić czytelnikom korzystanie z katalogu bibliotecznego on-line 

opracowano również filmy instruktażowe.  

Konkursy 

Bieruński Ośrodek Kultury zorganizował także konkursy dla mieszkańców Bierunia, które uwzględniały 

ograniczenia pandemiczne: „Kartka wielkanocna”, „Kwiatek dla Mamy”, „Rodzina na planie”, 

„Na wianek świętojański”, „Świąteczna kartka dla Bierunia”. 
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Szycie maseczek ochronnych 

W ramach swojej działalności pracownicy włączyli się w akcję „Szyjemy dobro”, w ramach której szyto 

i udostępniano potrzebującym maseczki ochronne. Na potrzeby akcji powstał także film instruktażowy 

„jak uszyć maseczkę”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY „RODNIA” 

W ramach działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury wydawana jest gazeta lokalna - „RODNIA” 

(miesięcznik) o objętości 16 stron formatu A-3 i nakładzie 4000 egzemplarzy dystrybuowana w blisko 

30 punktach rozlokowanych w całym mieście. Gazeta jest bezpłatna. W 2020 r. wydanie realizowane 

było przez „Śródmieście Spółka z o.o.” z Tychów.  
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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

Bieruński Ośrodek Kultury corocznie organizuje zajęcia 

w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla ponad 

150 seniorów. Od października 2020 r. BOK 

 w tym zakresie współpracuje z Wyższą Szkołą Biznesu 

w Dąbrowie Górniczej, co znacząco wpłynęło  

na uatrakcyjnienie oferty edukacyjne. Obecnie 

obejmuje takie zajęcia jak: j. angielski, j. niemiecki, 

informatyka, gimnastyka rehabilitacyjno-ruchowa, 

taniec, ćwiczenia technik pamięci, bowling, basen. 

Zajęcia UTW obejmują również cykle wykładów 

o bardzo zróżnicowanej tematyce, często z udziałem 

ciekawych i znanych osób. Powstało także nowe logo. W czasie pandemii  COVID-19 wszystkie zajęcia 

prowadzone są w formie on-line. Zwiększono przy tym ilość wykładów, oraz poszerzono ofertę  

o dodatkowe projekty edukacyjne, jak: senior w pracy, warsztaty kulinarne, stolarskie, informatyczne, 

szycia na maszynie. 

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE: 

W 2020 r. Bieruński Ośrodek Kultury startował w pięciu konkursach aplikacyjnych o środki zewnętrzne 

na rozwój kultury w mieście: 

1. „Dom Kultury +” – Narodowe Centrum Kultury 

2. „Infrastruktura Domów Kultury 2020” Narodowego Centrum Kultury i MDiKN 

3. „Promocja Czytelnictwa” Instytutu Książki, 

4. „Wymiana polsko- ukraińskiej młodzieży” – Narodowe Centrum Kultury, 

5. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Zakup nowości wydawniczych.” – Biblioteka 

Narodowa, 

6. „Kultura w sieci” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Trzy projekty uzyskały dofinansowanie:  

 30.000 zł  w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”  

 30.000 zł w ramach programu „Wymiany młodzieżowej ukraińsko-polskiej” ze względu 

na sytuację pandemiczną nie przystąpiono do realizacji.  

 7.500 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zakup nowości 

wydawniczych.”  
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Diagnoza kultury w Bieruniu 

W ramach pozyskanych środków przez Bieruński Ośrodek Kultury w Programie Narodowego Centrum 

Kultury DK+ Inicjatywy Lokalne od lutego do maja 2020 r. została przeprowadzona diagnoza stanu 

kultury w mieście. Jej przedmiotem było zbadanie potencjału kulturotwórczego oraz przejawów 

aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców Bierunia.  

Dzięki opracowanej diagnozie możliwe stało się poznanie preferencji dotyczących sposobu spędzania 

wolnego czasu młodych mieszkańców Bierunia, podejmowanej aktywności społeczno-kulturalnej oraz 

barier ograniczających ich uczestnictwo w kulturze, co pomoże przy programowaniu przyszłej oferty 

kulturalnej Bieruńskiego Ośrodka Kultury, czy szerzej – lokalnej polityki kulturalnej.  

 

 

NOWY WIZERUNEK OŚRODKA KULTURY 

 

Rok 2020 dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury 

był czasem zmian wizerunkowych. 

Realizowane były prace nad nowym logiem 

ośrodka wraz z całym systemem identyfikacji 

wizualnej oraz nad stroną internetową. Graficzna prezentacja BOK-u stała się czytelna i nowoczesna, 

odpowiadająca aktualnym standardom graficznym. Nowa strona internetowa również zyskała 

nowoczesny i przejrzysty styl dopasowany do odczytu na różnych urządzeniach i dostosowana do osób 

ze szczególnymi potrzebami. Szczególnie zwraca się uwagę na estetykę, poprawność językową 

oraz dbałość graficzną wszystkich materiałów promocyjnych instytucji. 
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Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji)  

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) 
 

Rok 2020 był drugim pełnym rokiem działalności Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji).  

Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, 

konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów dokumentujących dziedzictwo kultury 

materialnej i niematerialnej w szczególności miasta Bierunia oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego jako 

części historycznej ziemi pszczyńskiej i Śląska z zakresu historii, etnografii i sztuki. Instytucja realizowała 

zadania statutowe kontynuując rozpoczęty w 2018 r. proces realizacji koncepcji programowej 

instytucji, zgodnie z założeniami i planami przedłożonymi Radzie Miejskiej oraz Radzie Muzeum 

Miejskiego w Bieruniu (w organizacji). Działalność obejmowała m.in.: 

 budowę kolekcji muzealnej, 

 działalność wystawienniczą, 

 działalność wydawniczą, 

 organizację wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe Bierunia, 

 działalność edukacyjną i popularyzatorską. 
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BUDOWA KOLEKCJI MUZEALNEJ  

Najważniejszym elementem działalności instytucji w 2020 roku była kontynuacja budowy kolekcji 

muzealnej, na którą składają się:  

 zbiory historyczne (m.in. dokumenty historyczne, sztandary historycznych organizacji, 

mundury, odznaczenia, legitymacje, dokumenty organizacji parafialnych, rzemieślników, 

zakładów pracy, szkół etc.), 

 zbiory etnograficzne (m.in.: stroje ludowe, sprzęty domowe, obiekty ilustrujące kulturę 

duchową, np. modlitewniki, dewocjonalia, pamiątki chrztu, komunii itp.), 

 zbiory fotograficzne (fotografie archiwalne, m.in.: rodzinne, związane z wydarzeniami 

historycznymi, ilustrujące zmiany w przestrzeni miasta),  

 zbiory sztuki (obrazy, grafiki, rzeźby). 

 

W okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 łącznie pozyskano do zbiorów Muzeum Miejskiego  

w Bieruniu (w organizacji) 917 jednostek, zapisanych jako 288 pozycje inwentarzowe o łącznej wartości  

25. 128,00 zł, w tym: 

 zbiory etnograficzne – 168 jednostek, zapisanych jako 107 pozycji inwentarzowych o łącznej 

wartości 7.311,00 zł, 

 zbiory historyczne – 67 jednostek, zapisanych jako 46 pozycji inwentarzowych o łącznej 

wartości 10.886,00 zł, 

 zbiory fotograficzne – 682 jednostki, zapisane jako 135 pozycji inwentarzowych o łącznej 

wartości 6.931,00 zł. 

 

Najcenniejsze obiekty pozyskane w 2020 r.: 

 zbiory etnologii: przedwojenne elementy kobiecego pszczyńskiego stroju ludowego: fartuchy 

satynowe, jakle odświętne i codzienne; 

 zbiory historii: dokumenty z lat 1920-1945 dotyczące Nowego Bierunia; chorągiew Cechu 

Rzeźników z Bierunia Starego z 1929 r.; sztandar Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  

ze Smardzowic, mundur członka Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ze Smardzowic, 

protokularz z posiedzeń TG „Sokół” ze Smardzowic z lat 1920-1934; kronika szkoły  

ze Smardzowic z lat 1886-1939;  

 zbiory fotografii: zdjęcia bierunianina z frontów drugiej wojny światowej (Alzacja, Grodno, 

obozy jenieckie); zdjęcie cmentarza i kościoła pw. św. Walentego w Bieruniu  

z lat 30. XX w.; zdjęcia dokumentujące Bieruń Nowy w latach 80. XX w.,  

w tym budowę kościoła pw. Św. Barbary. 
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Stan zbiorów Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1.514 

jednostek, zapisanych jako 407 jednostek inwentarzowych o łącznej wartości 48.086,00 zł, w tym: 

 

 zbiory etnograficzne – 260 jednostek, zapisanych jako 183 pozycje inwentarzowe o łącznej 

wartości 10.117,00 zł, 

 zbiory historyczne – 96 jednostek, zapisanych jako 68 pozycje inwentarzowe o łącznej wartości 

11.548,00 zł, 

 zbiory fotograficzne – 1.155 jednostek, zapisanych jako 154 pozycje inwentarzowe o łącznej 

wartości 14.181,00 zł, 

 zbiory sztuki – 3 jednostki, zapisane jako 2 pozycje inwentarzowe o łącznej wartości 12.240,00 

zł. 

 

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA 

 

 

 

Plenerowa wystawa czasowa przygotowana przez Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) 

„Bieruńskie Utopce w twórczości Romana Nygi” 

termin I: 12.01.2020 r., Bieruński Bieg Utopca; miejsce: Hala Sportowa przy ul. Szarych Szeregów  

w Bieruniu 

termin II: 20.07 do 30.08.2020 r.; miejsce: Rynek w Bieruniu 

 

Wystawa Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) prezentowana była w 2020 r. dwukrotnie: 

podczas Bieruńskiego Biegu Utopca oraz w czasie trwania akcji „Wakacje z Utopcami”  – na bieruńskim 

rynku. Ekspozycja przybliżyła zwiedzającym postać utopca. 

Utoplec to jeden z najbardziej znanych stworków ze śląskich legend. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu 

opowieści o nim były bardzo powszechne. Można było w nich usłyszeć o tym, że wyglądał  

jak pokraczny człowieczek o zielonkawym kolorze skóry, z wyłupiastymi rybimi oczyma i złączonymi 
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błoną palcami jak u żaby. Jego demoniczny rodowód zdradzało kopytko, które zastępowało mu jedną 

z nóg. Bieruński artysta Roman Nyga, na podstawie opowieści zasłyszanych od starszych mieszkańców 

Bierunia, zobrazował w wielu swoich pracach mitycznego mieszkańca śródlądowych wód. Dzięki temu 

powstała bogata i wierna podaniom skarbnica wiedzy. Na wystawie można było także poznać historię 

powstałej w 2004 r.  „utopcowej” studni na bieruńskim rynku. 
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WYDARZENIA PROMUJĄCE DZIEDZICTWO KULTUROWE BIERUNIA 

 

 

 

 

POPOŁUDNIE Z WIECZORKIEM 

 

W niedzielę, 9 lutego 2020 r., minęła pierwsza rocznica śmierci Jana Wieczorka – osoby bardzo 

zasłużonej dla historii Bierunia. W tym szczególnym dniu w Kinoteatrze "Jutrzenka" Muzeum Miejskie 

w Bieruniu (w organizacji) zorganizowało "Popołudnie z Wieczorkiem". 

W czasie jego trwania Jana Wieczorka wspominali m.in. Jan Berger, Norbert Figiel, Patrycja Paruzel 

(najmłodsza z jedenaściorga wnucząt Jana Wieczorka), Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica. 
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PREMIERA FILMU Starobieruńsko Betlyjka. Historia ruchomej stajenki w Bieruniu Starym 

W czasie spotkania odbyła się także premiera filmu "Starobieruńsko Betlyjka. Historia ruchomej 

stajenki w Bieruniu Starym". Jego twórcami są dwaj bierunianie: Wiktor Nyga (scenariusz/reżyseria) 

oraz Gracjan Zając (autor zdjęć). Film został nagrodzony długimi oklaskami.  

O fenomenie tutejszej  stajenki mówił m.in. proboszcz bieruńskiej parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła, 

ks. Michał Anderko oraz pracujący od wielu lat przy budowie stajenki Rajmund Krupa. 

Historia stajenki rozpoczęła się w domu rodzinnym Jana Wieczorka, a w przeciągu ponad 70 lat  

przy jej corocznej budowie pracowało około stu bierunian.  W sezonie 2019/2020 w budowie betlyjki 

wzięły udział 24 osoby.  Zgodnie z tradycją, co roku w stajence pojawia się nowa postać  

(jest już ich 109). Jak powiedział jeden z budowniczych betlyjki – Norbert Figiel - tym razem to figurka 

wyrzeźbiona przez śp. Jana Wieczorka - on sam. 

Na spotkanie przybyło wielu gości, którzy stworzyli wspaniałą atmosferę, a wspomnienia, opowieści  

i rozmowy trwały jeszcze długo po zakończeniu oficjalnej części.  
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ODPUST ŚW. WALENTEGO, 14 lutego 2020 r. 

 

Oprowadzanie po Bieruniu pielgrzymów z Tychów 
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Oprowadzanie po bieruńskiej stajence 

 

 

 

 

             

 

SPOTKANIE HISTORYCZNE 
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AKCJA POSZUKIWAWCZA B 25 MITCHELL.  

WOKÓŁ KATASTROFY LOTNICZEJ W DNIU 19.01.1945 r. W LESIE GOŁYS 

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) zaprosiło do Kinoteatru „Jutrzenka” na SPOTKANIE 

HISTORYCZNE, w ramach którego Arkadiusz Dominiec, Roman Golus i Ryszard Sapek podzielili 

się szczegółami dotyczącymi działań poszukiwawczych fragmentów samolotu w lesie Gołys. To było 

kolejne muzealne spotkanie, podczas którego „Jutrzenka” wypełniła się po brzegi. Wśród słuchaczy nie 

zabrakło bierunian, ale przybyły także osoby z całego regionu. 

W czasie spotkania zaprezentowano również wydobyte fragmenty samolotu, przed i po konserwacji. 
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DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I POPULARYZATORSKA 

BIERUŃSKI SZLAK HISTORYCZNY 

W 2020 r. opracowano teksty na pylony w Bieruniu Nowym dotyczące m.in. Zabrzegu, Bijsowic, 

Czarnuchowic, kościoła pw. NSPJ, wiślanej granicy, historii kolei, Paciorkowców, kopalni Piast i kościoła  

pw. Św. Barbary. 

BIERUŃSKI SZLAK HISTORYCZNY (część 1: Bieruń Nowy) powstaje we współpracy z Wydziałem Promocji 

Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz z miłośnikami nowobieruńskiej historii: Henrykiem Ganobisem, 

Norbertem Jarominem i Jarosławem Mokrym. 

 

DZIAŁANIA W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) w czasie trwania epidemii Covid-19 rozwinęło działalność  

w formie online. Od marca do grudnia na fanpage’u instytucji prezentowane były nowe cykle 

tematyczne. 

 

CYKLE TEMATYCZNE NA FANPAGE’U MUZEUM MIEJSKIEGO W BIEURNIU (W ORGANIZACJI) 

EKSPONAT MIESIĄCA 

W każdym miesiącu opisujemy wybrany eksponat ze zbiorów, przedstawiając jednocześnie 

jego kontekst kulturowy oraz dokumentację fotograficzną. 

 

BIERUŃSKI ALBUM FOTOGRAFICZNY 

Wspólna akcja Muzeum Miejskiego w Bieruniu, Stowarzyszenia „Porąbek” oraz Stowarzyszenia 

Miłośników 600-letniego Bierunia, której celem jest zachęcenie do udostępniania swoich zbiorów – 

zdjęć dokumentujących historię Bierunia i tutejszych mieszkańców. Wspólne zaproszenie 

do przeglądania prywatnych archiwów fotograficznych i dzielenie się zdjęciami i opowieściami o nich  

w zamyśle miało być sposobem na spędzanie wolnego czasu w czasie epidemii oraz akcji Zostań  

w domu. 
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OBRZĘDOWOŚĆ DOROCZNA 

 

Przypominając o zwyczajach, obrzędach Muzeum tłumaczyło również ich pochodzenie, znaczenie.  

Na muzealnym fanpage’u opisywane były m.in.:  Niedziela Palmowa, początek Wielkiego Tygodnia, 

pisanki, kraszanki, Wielki Piątek, święcenie pól w czasie Wielkanocy czy obchody Bożego Ciała. 

       

 

MUZEALNE WAKACJE Z UTOPCAMI 

 

 

Muzeum, nawiązując do lokalnego folkloru, zapraszało do spędzenia letnich dni w towarzystwie 

bieruńskich utopców. W tym czasie odbyły się: 

 wystawa plenerowa (więcej w punkcie: Działalność wystawiennicza), 

 promocja publikacji, 

 wakacyjny cykl: „Zakotwicz się w Bieruniu”, 

 wakacyjny cykl: „O skok utopca stąd”. 
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WYDAWNICTWA 

 

 

 

„Utopce z Bierunia i okolic” 

 

Publikacja autorstwa Wiktora Nygi przedstawia postacie z górnośląskiego folkloru - utopce. Opis 

przybliża nie tylko ich wygląd i charakter, ale wyjaśnia również kwestię ich pochodzenia. Ponadto 

opracowanie zawiera mały zbiór opowieści dotyczących utopca, które zostały przekazane przez 

mieszkańców Bierunia i Bojszów podczas badań etnograficznych w 2015 roku. Wydawnictwo bogate 

jest w ilustracje autorstwa artysty plastyka Romana Nygi oraz archiwalne zdjęcia.  

 

CYKL ZAKOTWICZ SIĘ W BIERUNIU 

 

 

Wakacyjny cykl Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji), w ramach którego zaprosiliśmy  

do bieruńskiego świata utopców poprzez opis tutejszego środowiska wodnego: rzek, potoków, 

stawów, rozlewisk, mokradeł i zbiorników wodnych oraz historii z nimi związanych. Nie zabrakło 

ciekawostek o przeszłości Bierunia. 
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W ramach cyklu zrealizowano także dwa filmy: 

POWÓDŹ W BIJASOWICACH 

Poruszająca relacja Walentego Magiery z Bijasowic o powodzi z 2010 roku. 

 

PORT W BIJASOWICACH 

Interesująca opowieść Grzegorza Plewnioka o historii bijasowickiego portu. 

 

Autorem zdjęć do filmów był Wojciech Wikarek - filmowiec, jeden z najbardziej utytułowanych 

twórców kina niezależnego w południowej Polsce. Za swoje filmy zdobył ponad 150 nagród  

na festiwalach w kraju i za granicą. Pan Wojciech od wielu lat jest bardzo związany z Bieruniem,  

przed wszystkim jako inicjator i organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmów Amatorskich 

im. Leona Wojtali, który co dwa lata odbywa się w Bieruniu. Jest także autorem filmu "Najdłuższa 

szychta”, opowiadającego o strajku w bieruńskiej kopalni „PIAST” po wprowadzeniu w Polsce stanu 

wojennego. 

                    

 

CYKL O SKOK UTOPCA STĄD 

Na muzealnym fanpage’u zapraszaliśmy Państwa do jednodniowych wycieczek. W ten trudny, 

epidemiczny czas, wielu z nas nie decyduje się na dłuższe wakacyjne wyjazdy. My opisywaliśmy 

ciekawe kulturowo miejsca, oddalone maksymalnie 50 km od Bierunia (zarówno po stronie śląskiej, 

jak i małopolskiej).  

Do obszarów, które prezentowaliśmy, można było dotrzeć nie tylko samochodem, ale również  

np. rowerem, samemu, ze znajomymi czy rodziną. 

Mieszkańców Bierunia zachęcaliśmy do odwiedzin m.in.: Wilamowic, Mikołowa, Kóz, Jaworzna, 

Brzeszcz, Chełmka, Wygiełzowa. 
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 Wilamowice Wygiełzów 

 

           

Mikołów                                                                                           Kozy 

 

CYKL DZIEŃ DOBRY BIERUNIU! 

W ramach tego cyklu witaliśmy mieszkańców Bierunia z różnych miejsc w naszym mieście. 

                             

Czarnuchowice                                                              Solec                                                                    Jajosty 

 

 

PROMOCJA INSTYTUCJI  

 

Budowanie wizerunku Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) 

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) buduje swoją markę przede wszystkim  

poprzez współpracę z mieszkańcami Bierunia. Szczególnie istotne dla instytucji wartości to rzetelna 

narracja prezentowanych treści oraz dbałość o wysoką jakość tworzonych materiałów graficznych.  
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Kanały komunikacji 

 PROWADZENIE FANPAGE’A INSTYTUCJI NA PROFILU SPOŁECZNOŚCIOWYM 

Fanpage na profilu społecznościowym Facebook służy do przekazywania bieżących informacji  

o działaniach instytucji. Konto zostało założone w 2018 r. i ma 920 obserwujących. Szczególnie 

wysokim zainteresowaniem cieszą się posty poświęcone dziedzictwu kulturowemu  

i historycznemu Bierunia. W 2020 r. Muzeum opracowało i udostępniło 108 postów. Warto 

zaznaczyć, że realizacja wakacyjnego cyklu „O skok utopca stąd”, dzięki współpracy  

z instytucjami z okolicznych miast (zarówno w woj. śląskim, jak i małopolskim), znacznie 

poszerzyła krąg odbiorców działań Muzeum. 

 DRUK I DYSTRYBUCJA PLAKATÓW I ULOTEK DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI MUZEUM 

Informacje o wydarzeniach organizowanych przez Muzeum dystrybuowane są poprzez ulotki  

i plakaty. 

 KARNETY Z ŻYCZENIAMI NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA I NOWY ROK 

W 2020 r. Muzeum rozdystrybuowało 400 karnetów ze zdjęciem bieruńskiej ruchomej stajenki. 

Świąteczno-noworoczne życzenia od Muzeum otrzymały m.in. władze miasta  

i regionu, darczyńcy i współpracownicy Muzeum, instytucje i  działacze kultury woj. śląskiego. 

 GADŻETY PROMUJĄCE MUZEUM 

W 2020 r. Muzeum wyprodukowało gadżety z logo Muzeum, promujące instytucję,  

m.in. ulotki, rollup’y, torby papierowe, teczki, kubki, koszulki, magnesy. 

 

Aplikowanie o środki zewnętrzne: 

W 2020 r. Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) opracowało wniosek konkursowy, którego 

celem było pozyskanie dofinansowania do muzealnych działań: 

 

1.  „Kod kulturowy ziemi pszczyńskiej”: 

opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu do programu Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego „Kultura ludowa i tradycyjna”; 

 

Ponadto w 2020 r. Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) współpracowało z Gminą Bieruń  

przy opracowaniu trzech wniosków konkursowych: 

 

1. „Budowa nowego grobu wojennego oraz wykonanie oznakowania mogił powstańców śląskich  

i żołnierzy z terenu Gminy Bieruń”: współpraca przy opracowaniu wniosku przez Gminę Bieruń 

(Biuro Funduszy Zewnętrznych oraz Wydział Gospodarki Komunalnej) o dofinansowanie  

do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Miejsca pamięci i trwałe 

upamiętnienia w kraju” na realizację projektu; 
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2. „Upowszechnienie informacji o grobach wojennych żołnierzy i powstańców śląskich na terenie 

Gminy Bieruń”: współpraca przy opracowaniu wniosku przez Gminę Bieruń (Biuro Funduszy 

Zewnętrznych oraz Wydział Gospodarki Komunalnej) o dofinansowanie do programu 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia  

w kraju” na realizację projektu; 

3. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby siedziby Muzeum 

Miejskiego  

w Bieruniu (w organizacji)”: współpraca przy opracowaniu wniosku przez Gminę Bieruń (Biuro 

Funduszy Zewnętrznych oraz Wydział Inwestycji i Remontów) o dofinansowanie do programu 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura kultury” na realizację 

projektu. 

 

Dwa z w/w wniosków otrzymały dofinansowanie: 

 „Kod kulturowy ziemi pszczyńskiej”: 50.000 zł dofinansowania realizacji projektu ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie: „Kultura ludowa i tradycyjna”; 

 „Budowa nowego grobu wojennego oraz wykonanie oznakowania mogił powstańców śląskich  

i żołnierzy z terenu Gminy Bieruń”: 10.400 zł na dofinansowanie realizacji projektu ze środków  

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa w programie „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia  

w kraju” 

 

9. Sport i rekreacja  

 

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje przyjętą strategię rozwoju sportu i rekreacji w Gminie 

Bieruń na lata 2014-2020 poprzez:  

a) upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu,  

b) świadczenie usług w zakresie rekreacji i sportu,  

c) organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych i sezonowego kąpieliska na „Łysinie”,  

d) wynajem, udostępnianie obiektów sportowych na organizację zajęć dydaktycznych, 

sportowych, zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjnych, 

e) inicjowanie działań związanych z budową lub modernizacją bazy sportowo-rekreacyjnej,  

f) zapewnienie prawidłowej eksploatacji oraz nadzór nad obiektami sportowymi w mieście,  

g) współdziałanie w zakresie rozwoju kultury fizycznej w mieście ze stowarzyszeniami, klubami 

sportowymi, uczniowskimi klubami sportowymi,  

h) utrzymywanie kontaktów sportowych z miastami partnerskimi,  

i) organizowanie i prowadzenie stałych grup sportowych,  
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j) propagowanie sportowego trybu życia oraz inicjowanie rekreacji dla mieszkańców Bierunia,  

k) prowadzenie działalności w zarządzanych obiektach w zakresie usług i handlu.  

 

W mieście funkcjonuje kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych 

lub współfinansowanych przez BOSiR. W 2020 r. odbyły się:  

a) imprezy sportowo-rekreacyjne w różnych dyscyplinach sportu (np.: piłkarskiej, biegowej, sztuk 

walki, rowerowej, strzeleckiej, szachowej, skatowej, siatkówki plażowej, jeździeckiej, 

bowlingu, lekkiej atletyce, badmintonowej, wędkarskiej, fitness, tenisa ziemnego, 

siatkówki,BMX i deskorolki), 

   

  

  

 

 

b) akcja: „Ferie zimowe z BOSiR-em” oraz „Lato w mieście”,  
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 c) 9 wyjazdów: 5 turystyczno-krajoznawczych, 4 na narty,  

 d) zajęcia szkółek sportowych dla dzieci: siatkówka oraz szachy,  

 e) wakacyjne kursy: tenisa ziemnego, strzelania,  

 f) zajęcia aerobiku i aquaaerobiku,  

 g) rozgrywki ALPN (amatorska liga piłki nożnej) i ALTZ (amatorska liga tenisa ziemnego),  

 h) akcja „Bo ruszać się trzeba” – zajęcia on-line. 

  

Dodatkowo BOSIR włącza się w organizację imprez organizowanych przez kluby i stowarzyszenia 

działające na terenie miasta. 

Do największych imprez sportowych, które odbyły się w ubiegłym roku w Bieruniu należy zaliczyć:  

- „6 Bieruński Bieg Utopca”  

- mistrzostwa Bierunia w badmintonie, 

- maraton skatowy,  

- GOL Championschip, 

- Grand Prix Bierunia w sztukach walki,  
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Z prowadzonych statystyk wynika, że w organizowanych imprezach i zajęciach w 2020 roku brało 

udział:  

- aerobik (1259 osób),  

- aquaaerobik (ok. 2000 osób),  

- wycieczki (ok. 450 osób),  

- turnieje sportowe (ok. 4500 osób).  

Na organizację imprez sportowych wydatkowano ok. 260 tys. złotych.  

 

Realizując strategię rozwoju sportu i rekreacji, BOSiR współpracuje z klubami sportowymi  

i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Bieruń. Wszystkie kluby i organizacje sportowe 

propagują aktywność ruchową wśród dzieci i młodzieży, kształtują świadomość zdrowego stylu życia 

oraz nastawione są na osiąganie wysokich wyników sportowych przez najzdolniejszych zawodników. 

Kluby przyczyniają się do promowania Bierunia w powiecie i regionie. Aktywnie włączają się  

w organizację sportowo-rekreacyjnych imprez miejskich. Rozwijane są dyscypliny priorytetowe: piłka 

nożna, badminton, siatkówka dziewcząt.  

W 2020 zrealizowano następujące cele strategiczne opracowane w strategii rozwoju sportu i rekreacji:  

− promocja aktywnej turystyki (wycieczki piesze),  

− organizacja życia sportowego po zajęciach szkolnych oraz w okresach wolnych od nauki (ferie i lato 

w mieście),  

− utrzymanie stałego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście,  

− maksymalne udostępnienie sportowych obiektów (szkół i BOSiR),  

− wdrożenie systemu zniżek na bilety wstępu na obiekty sportowe,  

− usprawnienie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych,  

− wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie sportu i rekreacji,  

− współpraca wszystkich organizacji dla promocji sportu i rekreacji,  

− kontynuacja programu modernizacji i budowy obiektów rekreacyjnych (place zabaw, ścieżki 

spacerowo-rowerowe),  

− rewitalizacja terenów zielonych i miejsc do uprawiania rekreacji (parki, ścieżki rowerowo-spacerowe  

- modernizacja obiektów sportowych w szkołach i BOSiR,  

− zabezpieczenie środków finansowych na bieżące utrzymanie obiektów,  

− stosowanie energooszczędnych rozwiązań dla obiektów kubaturowych,  

− nawiązanie współpracy ze związkami i organizacjami sportowymi,  

− współorganizowanie imprez z podmiotami zewnętrznymi,  

− zabezpieczenie w budżecie miasta środków finansowych dla organizacji pozarządowych realizujących 

zadania w zakresie sportu i rekreacji,  

− współpraca wszystkich podmiotów dla promocji sportu i rekreacji w mieście.  
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W strategii rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Bieruń na lata 2014-2020 wskazano następujące 

propozycje inwestycji i modernizacji obiektów sportowych będących w trakcie realizacji. 

Place zabaw  

- wymiana nawierzchni na placach zabaw (zastosowanie poliuretanu) 

Sala gimnastyczna na osiedlu Homera  

- otwarcie „Centrum Sportowe Homera Adrenalina” 

 

 

10. Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Według „Sprawozdania z pracy Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu za okres od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r.” (L.dz. KPP - Kd-032-1/40/2021, UM - ZK-5522.1.2021) na terenie powiatu bieruńsko-

lędzińskiego zarejestrowano 770 przestępstw stwierdzonych tj. o 23 mniej niż w roku ubiegłym, co daje 

dynamikę przestępczości 97,1% przy jednoczesnym uzyskaniu wskaźnika wykrycia na poziomie 68,3%. 

Skierowano akty oskarżenia przeciwko 312 podejrzanym. 

Ponadto ujawniono 7.608 wykroczeń. W ich następstwie skierowano 421 wniosków o ukaranie 

do sądów rejonowych i nałożono 3.103 mandatów karnych. Ponadto pouczono 3.168 sprawców. 

Zatrzymano 593 dowodów rejestracyjnych pojazdów i 43 uprawnień do kierowania pojazdami. 

Zrealizowano 3491 wywiadów i opinii dla uprawnionych organów. 

W 2020 r. policjanci KPP w Bieruniu dokonali weryfikacji 390 zagrożeń naniesionych przez mieszkańców 

w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W 130 przypadkach zagrożenia zostały potwierdzone  

i wprowadzono działania mające na celu ich wyeliminowanie. W 249 przypadkach nie potwierdzono 

faktu zagrożenia, a w 11 przypadkach naniesione zgłoszenia okazały się żartem lub pomyłką. 
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W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2020 r. na terenie Bierunia odnotowano 

13 wypadków drogowych (5 w 2019 r.), w wyniku których zginęła 1 osoba (nikt nie zginął w 2019 r.), 

a 16 zostało rannych (5 w 2019 r.). Ponadto odnotowano 198 kolizji drogowych (202 w 2019 r.). 

Najbardziej zagrożonymi ciągami komunikacyjnymi na terenie Bierunia są ul. Warszawska i Turyńska. 

Do głównych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych zaliczyć należy: nieustąpienie pierwszeństwa 

przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu i niezachowanie bezpiecznej odległości 

między pojazdami. 

Na terenie Bierunia policjanci Komendy Powiatowej Policji przeprowadzili szereg działań 

prewencyjnych i profilaktycznych, np. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, „Kręci mnie bezpieczeństwo… 

nad wodą”, „Bezpieczny sk8park”. 

Ponadto przeprowadzony został konkursu dla uczniów „Bezpieczna droga do szkoły”, „Wiem 

jak przechodzę przez jezdnię” i „Bezpieczeństwo w domu i szkole”. 

W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeprowadzono szereg wzmożonych działań  

i akcji profilaktycznych np. „Alkohol i narkotyki”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” – 

poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach, „Bus & Truck”, „Pasy”, „Smog” – kontrole stanu 

technicznego pojazdów, „Telefony” – egzekwowanie stosowania się kierujących do zakazu korzystania 

z telefonu podczas jazdy, „Bezpieczna rodzina na drodze”, „Twoja światła – Nasze bezpieczeństwo”. 

Na bieruńskim odcinku DK 44 policjanci KPP w Bieruniu wspólnie ze strażakami OSP Czarnuchowice,  

w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności przeprowadzili nietypową akcję. Zatrzymani do kontroli 

kierujący mogli uczestniczyć w krótkim instruktażu i szkoleniu udzielania pierwszej pomocy. Akcja 

spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony kierujących. 

Nad bezpieczeństwem publicznym i powszechnym Gminy Bieruń czuwają policjanci Komendy 

Powiatowej Policji w Bieruniu w strukturze organizacyjnej około 100 etatów mundurowych. 

 

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

Według „Raportu z najważniejszych działań Systemu Ratowniczo-Gaśniczego realizowanych w 2020 r. 

na terenie (…) powiatu bieruńsko-lędzińskiego” (L.dz. KM PSP - MOK-0360.1.2021, UM - O.1846.2021, 

ZK-5522.1.2021) na terenie Bierunia odnotowano 51 pożarów i 283 przypadków miejscowych 

zagrożeń. Ponadto odnotowano również 18 fałszywych alarmów. 

W zakresie pożarów, 46 z nich zaliczono do kategorii małych i 5 do kategorii średnich. Najczęściej 

dochodziło do pożarów traw i trawników (19), obiektów mieszkalnych (13), upraw i innych obiektów 

(5), śmietników (5), a także środków transportu, obiektów produkcyjnych i lasów. Do najczęstszych 

przyczyn pożarów zaliczono umyślne podpalenie i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych 

na paliwo stałe. W 4 przypadkach przyczyny nie ustalono. W 2020 r. odnotowano znaczący wzrost ilości 

pożarów wynikających z podpaleń z 20 w 2019 r. do 31 w 2020 r. 
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W przypadkach miejscowych zagrożeń w 253 zdarzeniach określono je jako lokalne, w 24 jako małe  

i w 6 jako średnie. Do 61 takich zdarzeń doszło w transporcie drogowym, 30 w wyniku silnych wiatrów, 

55 to zdarzenia medyczne. Do innych przyczyn interwencji zaliczono: przybory wody, opady deszczu, 

infrastruktury komunalnej, na obszarach wodnych. W 84 przypadkach było to otwarcie mieszkania, 

uwalnianie ludzi z wind, instalacje monitoringu, nietypowe zachowania zwierząt. 

W 2020 r. na terenie Bierunia strażacy realizowali medyczne działania ratownicze w 22 przypadkach. 

W zakresie fałszywych alarmów, w 18 przypadkach były to tzw. fałszywe alarmy w dobrzej wierze, 

natomiast w 5 przypadkach wynikające z zadziałania systemów alarmowych wykrywających pożar 

lub czad. 

Nad bezpieczeństwem pożarowym Gminy Bieruń czuwają strażacy Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Tychach w strukturze organizacyjnej około 100 etatów mundurowych oraz strażacy 

ochotnicy w sile 3 ochotniczych straży pożarnych. 

 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W 2020 r. odbyły się cztery posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenia 

odbyły się w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii związanej z zagrożeniem 

koronawirusem, intensywnymi opadami deszczów i wezbraniem wody w rzekach. Jedno posiedzenie 

odbyły się w związku z wejściem w życie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i wprowadzeniu stopnia 

alarmowego. 

 

ZAGROŻENIE POWODZIOWE 

W Gminie Bieruń funkcjonuje Zespół ds. bezpieczeństwa powodziowego. Jego zadaniem jest 

prowadzenie działań mających na celu ochronę Gminy przed wystąpieniem powodzi i likwidacja 

zagrożeń powodziowych. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bieruniu  

i radni Rady Miejskiej w Bieruniu. 

W Bieruniu funkcjonuje system ostrzegania powodziowego. Składa się on ze stacji bazowej 

zlokalizowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego i czterech stacji monitoringu powodziowego na Wiśle, 

Przemszy, Gostyni i na rzece Mlecznej. System ten wskazuje na bieżąco poziomy 

wód na wspomnianych rzekach w Tychach, Goczałkowicach i w Bieruniu. Pozwala to na podejmowanie 

działań wyprzedzających i ostrzegawczych w przypadku wystąpienia zagrożeń i wezbrań rzek. 

W wyniku współdziałania ze Starostwem Powiatowym w Bieruniu do systemu monitoringu włączono 

cztery kolejne stacje zakupione ze środków Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 

W celu umożliwienie mieszkańcom miasta bieżącej obserwacji stanu pogody i opadów, na budynku 

Urzędu Miejskiego w Bieruniu zainstalowana jest stacja meteorologiczna. Dane ze stacji dostępne 

są całodobowo za pośrednictwem strony internetowej, a parametry odczytywane są w interwałach 

czasowych co 10 minut. Korzystanie ze stacji możliwe jest również przy pomocy dedykowanej aplikacji 
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mobilnej na telefony komórkowe. Aplikacja ta umożliwia również przesyłanie ostrzeżeń i komunikatów 

i wszystkim osobom posiadającym jej instalację. 

Gmina posiada cztery magazyny przeciwpowodziowe. Są one wyposażone w sprzęt 

przeciwpowodziowy, w tym zapory przeciwpowodziowe i rękawy segregacyjne, sprzęt inżynieryjny, 

zapas piasku, worki i ładowarki do piasku, odzież ochronną, łopaty, kilofy, folię. Ponadto w magazynie 

są łodzie płaskodenne z silnikami zaburtowymi i agregaty prądotwórcze. W celu utrzymania pełnej 

sprawności eksploatacyjnej sprzęt ten jest na stałe konserwowany przez strażaków OSP. 

Ponadto pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitorują 

strony internetowe i aplikacje przekazujące dane dotyczące pogody, stanów wód, zrzutu wody 

ze zbiorników retencyjnych. 

 

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE 

Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców odbywać się może za pomocą systemu syren alarmowych.  

W Gminie Bieruń zainstalowanych jest łącznie 11 syren alarmowych elektronicznych i mechanicznych. 

Zlokalizowane są one z równomiernym rozmieszczeniem na terenie całej gminy. Centrala alarmowa 

zlokalizowana jest w siedzibie Straży Miejskiej. System syren jest całorocznie konserwowany  

i sprawdzany. Odbywają się testy sprawności działania syren. W 2018 r. Gmina Bieruń zakupiła 

aplikację mobilna do bieżącego nadzoru sprawności syren i jego testowania. 

Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców odbywać się również może przy pomocy systemu 

powiadamiania sms-owego na telefony komórkowe. Każdy zainteresowany tym sposobem 

alarmowania, po złożeniu odpowiedniej deklaracji włączany jest do systemu. Alarmowanie odbywa 

się przy pomocy krótkiej wiadomości tekstowej. Według stanu na 31.12.2020 r. w systemie 

zarejestrowanych jest 1.300 osób. 

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców propagowane jest użytkowanie aplikacji mobilnej 

Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i Regionalnego Systemu Ostrzegania. 

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

Na terenie Gminu Bieruń funkcjonują trzy ochotnicze straże pożarne: Bieruń Stary, Bieruń Nowy  

i Czarnuchowice. Dysponują oni łącznie około 75 czynnymi druhami i 15 pojazdami. Wszystkie te straże 

włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Każda ze straży posiada swoją 

specjalizację: OSP Bieruń Stary – pożarową i chemiczną, Bieruń Nowy – ratownictwa drogowego  

i technicznego, a OSP Czarnuchowice – ratownictwa wodnego i lodowego. Posiadają oni najnowszy 

sprzęt ratunkowy i ochrony osobistej. 

Jednostki OSP w Bieruniu w 2020 r. wyjeżdżały do akcji: Bieruń Stary 172 razy, Bieruń Nowy 205 razy  

i Czarnuchowice 57 razy. 
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W 2020 r. jednostki OSP w Bieruniu otrzymały wsparcie finansowe z Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego w łącznej wysokości 26.000 zł, w tym OSP Bieruń Stary 5.500 zł, Bieruń Nowy 15.000 zł  

i Czarnuchowice 5.500 zł. W 2020 r. OSP Bieruń Stary dokonano zakupu sprzętu, wyposażenia  

i umundurowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.000 zł. i 9.600 zł ze środków Gminy Bieruń. Blisko 12.000 zł 

wydatkowano na doposażenie OSP w ramach Budżetu Obywatelskiego.  

W ramach prac remontowych dokonano wymiany ogrzewania, instalacji elektrycznej, systemu 

oświetlenia, podłóg oraz tynkowanie i malowanie w pomieszczeniach remizy OSP Bieruń Nowy. Środki 

na ten cel pochodziły z dotacji celowej z Gminy w wysokości 5.000 zł oraz dofinansowania z KSRG 

(15.000 zł).  

 

MONITORING MIEJSKI 

Na terenie Gminu Bieruń funkcjonuje system monitoringu miejskiego. Centrum monitoringu 

zlokalizowane jest w siedzibie Urzędu Miejskiego i obsługiwany jest zespołem pracowników w systemie 

całodobowym. Dodatkowy podgląd niektórych kamer znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej  

na stanowisku Dyżurnego. Monitoringiem miejskim objęte są najbardziej newralgiczne miejsca miasta, 

w tym dworzec autobusowy, Rynek, Grobla, główne ciągi komunikacyjne, budynki oświatowe, 

przedszkola, Skyte Park. Do systemu monitoringu włączono obecnie łącznie około 200 kamer. Część  

z nich posiada zapis na serwerach wewnętrznych. Z monitoringu często korzysta się również w celu 

obserwacji niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, nadzoru nad bezpieczeństwem i porządkiem  

w ruchu drogowym, bezpieczeństwem powszechnym, bezpieczeństwie pożarowym. Ponadto system 

monitoringu wykorzystywany jest w celach dowodowych dla potrzeb Policji w przypadku popełnionych 

przestępstw i wykroczeń.  

 

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ GMINĘ W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 

1. Miasto 

Od pierwszych dni pojawienia się zagrożenia epidemicznego, podjęte zostały doraźne zadania  

i przedsięwzięcia w celu wsparcia mieszkańców w tym trudnym okresie. Do podjętych działań możemy 

zaliczyć m.in.: 

• Przekazano 50.000 zł dotacji dla Szpitala MEGREZ w Tychach celem wsparcia działań 

placówki 

w zwalczaniu skutków epidemii, poprawy bezpieczeństwa personelu oraz zachowania 

wysokich standardów leczenia pacjentów dotkniętych COVID-19; 

• zakupiono 4 szt. ozonatorów i 2 szt. oczyszczaczy powietrza dla bieruńskich przedszkoli; 
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• wprowadzono Bieruński Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców, który zakładał 

możliwość jednorazowego zwolnienia firmy z opłaty za czynsz oraz odroczenia płatności 

na okres 2 miesięcy; 

• podjęto uchwałę, dzięki której właściciele lokalów będą mogli wnioskować o zwrot 

pierwszej kaucji za sprzedaż napojów alkoholowych; 

• zakupiono 28 szt. laptopów dla bieruńskich szkół podstawowych w związku  

z wprowadzenie nauczania zdalnego (70.000 zł pochodziło z dofinansowania  

z Ministerstwa Cyfryzacji); 

• na okres ponad miesiąca ustawiono na Rynku tzw. maseczkomat, zawierający w swojej 

ofercie również płyn dezynfekcyjny i chusteczki do odkażania rąk; 

• przeprowadzono akcję #Maseczki Dla Seniora, w której pracownicy MOPS-u rozdali 

blisko 1.000 szt. maseczek wielorazowego użytku dla mieszkańców w wieku 65+; 

• zorganizowano akcję Razem #SzyjemyDobro, w której pracownicy BOK-u szyli maseczki 

dla mieszkańców rozdawane bezpłatnie i promowali możliwości własnoręcznego uszycia 

maseczek; 

• zmieniono system funkcjonowania skrzyżowań świetlnych, aby ograniczyć konieczność 

z korzystania z przycisków podczas przechodzenia przez ulicę, jak również prowadzono 

systematyczna dezynfekcję wiat autobusowych; 

• dokonano okresowej dezynfekcji przystanków autobusowych; 

• od początku wystąpienia zagrożenia koronawirusem prowadzono bieżącą i obszerną 

kampanię informacyjną dot. aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie Bierunia 

oraz ograniczeń wprowadzanych w poszczególnych obszarach funkcjonowania miasta; 

• na bieżąco dokonywano zakupów środków ochronnych i dezynfekcyjnych  

z przeznaczaniem dla pracowników urzędu i podległych jednostek; 

• zakupiono dodatkowy sprzęt komputerowy i biurowy w celu poprawy jakości kontaktów 

pracowników z mieszkańcami. 

 

2. Urząd Miejski 

Zaistniała sytuacja epidemiczna oraz wprowadzane obostrzenia związane z funkcjonowaniem 

jednostek administracji publicznej, zainicjowały zmiany w sposobie działania Urzędu Miejskiego. 

Wszelkie zmiany wynikały z wprowadzonych przepisów prawnych, a ich zastosowanie odkładano 

do najdalszych możliwych terminów, ograniczając jedynie do niezbędnego minimum. Na każdym 

etapie działania starano się, by ograniczenia były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, wychodząc 

naprzeciw ich bieżącym potrzebom. Zmiany te modelowały w zależności od wprowadzanych 

ograniczeń. W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii od 16 marca 2020 r. 

urząd został całkowicie zamknięty dla interesantów (za wyjątkiem spraw wymagających osobistego 
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stawiennictwa obywatela w urzędzie i sytuacji losowych), część pracowników przeszła na tryb pracy 

zdalnej, wprowadzono wewnętrzne zalecenia i ograniczenia związane m.in. ze zminimalizowaniem  

do niezbędnego minimum przemieszczanie się na terenie budynku, sposobu obiegu dokumentów 

wewnętrznych ograniczając obieg dokumentów w formie papierowej, na rzecz zwiększenia obiegu 

elektronicznego, wprowadzono konieczność dezynfekcji rąk oraz powierzchni, obowiązek zakrywania 

ust i nosa w przestrzeni wspólnej. Zakupiono i rozdysponowywano na bieżąco środki dezynfekcyjne, 

maseczki wielokrotnego użytku, jak również rękawiczki dla pracowników mających kontakt  

z wpływającymi dokumentami do urzędu, zakupiono skrzynię do kwarantanny dokumentów 

wpływających z zewnątrz. Zadania to realizowane są nadal na bieżąco. Zakupiono ogólnodostępny 

dezynfekator dla mieszkańców i pracowników, który usytuowano na holu przy Kancelarii. Na każdym 

piętrze zorganizowano stacje dezynfekcji. Przeprowadzano okresowe dezynfekcje elementów 

wspólnych (poręcze, lady, winda, klamki itp.). Wystosowano odpowiednie komunikaty i ogłoszenia dla 

mieszkańców o aktualnej sytuacji epidemicznej w gminie, jak również o zalecanych sposobach 

załatwiania spraw urzędowych (telefonicznie lub mailowo). W momencie ponownego otwarcie urzędu 

dla mieszkańców od 27 kwietnia 2020 r. została uruchomiona kasa urzędu w ograniczonych godzinach, 

natomiast od 25 maja 2020 r. ponownie umożliwiono mieszkańcom korzystanie z usług urzędu 

wg zasad zwiększonego dostępu w tym wydzielono na parterze budynku strefę przyjmowania 

petentów, w której usytuowano stanowiska przystosowane do kontaktów z mieszkańcami w trybie 

wysokiego reżimu sanitarnego. Wprowadzono zasady dot. konieczności wcześniejszego umawiania 

wizyt przed przybyciem do urzędu. Zainstalowano pleksi ochronne do części pomieszczeń biurowych 

jak również do punktów obsługi klienta. 

W początkowej fazie epidemii, w czasie organizacji izolatoriów wojewódzkich, po umieszczeniu 

pierwszych osób w ośrodku kwarantannowym na Podbeskidziu, zorganizowano dla skierowanych tam 

mieszkańców Bierunia transport najpotrzebniejszych artykułów i środków czystości. 

Dodatkowo zgodnie ze znowelizowanymi przepisami oraz mając na uwadze konieczność zachowania 

ciągłości sprawnego funkcjonowania gminy, w głównej mierze od 30 kwietnia 2020 r. Sesje Rady 

Miejskiej oraz posiedzenia Komisji Stałych odbywały się zdalnie (w formie online). 

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych wielokrotnie ograniczano i przywracano 

do działalności funkcjonowanie jednostek miejskich. Sprawnie i terminowo dostosowywano 

ich funkcjonowanie do wprowadzonych w trybie nakazowym decyzji Wojewody Śląskiego.  

 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Decyzją Wojewody Śląskiego została okresowo wstrzymywana działalność niektórych form pomocy, 

np. dzienny dom seniora. Ograniczono bezpośredni kontakt pracowników z petentami w budynku 

jednostki, natomiast zintensyfikowano działania z tytułu bezpośredniego wsparcia mieszkańców 

potrzebujących pomocy. Epidemia koronawirusa nałożyła na MOPS dodatkowe zadania związane 
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ze wsparciem osób przebywających na kwarantannach i izolacjach domowych, poprzez konieczność 

dostarczania im niezbędnych artykułów spożywczych, lekarstw i niezbędnych środków higieny 

osobistej, załatwieniu drobnych spraw osobistych. Z wyjątkowym zaangażowaniem zintensyfikowana 

została pomoc skierowana do osób starszych i schorowanych, które z obawy przez zarażeniem 

nie opuszczały miejsca zamieszkania. Kontynuowano akcję dożywania osób bezdomnych. W okresie 

zimy dokonywano kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych i udzielano im niezbędnej pomocy. 

Uruchomiono dodatkowe możliwości telefonicznego kontaktu z MOPS poprzez zwiększenie obsady 

osób do tego zaangażowanych, dzięki któremu mieszkańcy mogą zgłaszać swoje potrzeby. W sposób 

sprawny i terminowy na bieżąco wprowadzano w życie otrzymywane od Wojewody Śląskiego 

polecenia dotyczące ograniczeń w funkcjonowaniu placówek wsparcia. W celu bezpiecznego udzielania 

pomocy osobom potrzebującym, pracownicy MOPS na bieżąco zaopatrywani byli w środki ochrony 

indywidualnej. 

 

4. Oświata w Gminie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rady Ministrów, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej 

(obecnie Ministra Edukacji i Nauki) wprowadzano ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek 

oświatowych, bieruńskie szkoły na zdecydowaną większość czasu przeszły w tryb nauczania zdalnego, 

zamknięto okresowo przedszkola i żłobek. Sytuacja ta była zmienna w terminach zgodnie  

z wprowadzanymi przepisami prawa. Ograniczano maksymalną liczbę uczniów w grupach 

dydaktycznych, wprowadzano reżimy sanitarne m.in. dot.: przyprowadzania dzieci do obiektów, 

poruszania się w budynkach, mierzenia temperatury przy wejściu, dostępności zabawek 

oraz przedmiotów w przestrzeni wspólnej, przeprowadzaniu systematycznej dezynfekcji pomieszczeń. 

Dodatkowo wszystkie jednostki oświatowe zostały zaopatrzone w środki ochronne i dezynfekcyjne  

(z zapasów gminnych i wojewódzkich). Do przedszkoli zakupiono i przekazano ozonatory i oczyszczacze 

powietrza. Celem wsparcia nauki zdalnej dokonano zakupu i przekazania do jednostek oświatowych 

28 szt. laptopów (z wsparciem finansowym Ministerstwa Cyfryzacji). 

 

5. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Od początku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego a następnie epidemii, nałożone zostały 

szczegółowe restrykcje dotyczące obiektów sportowych i wszelkiej aktywności. W różnych okresach  

(w zależności od aktualnie obowiązujących restrykcji) bieruńskie obiekty sportowe (baseny, hale 

sportowe, boiska, etc.) były całkowicie wyłączone z użytku publicznego lub funkcjonowały  

w ograniczonym zakresie. W okresie tym został przeprowadzony szereg prac porządkowych, 

konserwacyjnych i remontowych przygotowujących obiekty do ponownego otwarcia. Rozpoczęto 

internetowe akcje promujące wykonywanie aktywności fizycznej i ćwiczeń w czasie pozostawania  

w domu. 
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6. Bieruński Ośrodek Kultury 

Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami ograniczona została działalność instytucji kultury. Praktycznie 

nie funkcjonuje JUTRZENKA, GAMA I ŚWIETLICA na ul. Remizowej. Okresowo nie działały również 

biblioteki. Zintensyfikowano działalność jednostki w sferze Internetu (przeprowadzono koncerty 

online, dyskusje i spotkania). W miarę możliwości organizowano plenerowe koncerty i występy dla 

mieszkańców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, okresowo organizowane były działania 

wewnętrzne w tym próby do przedstawień. 

 

11. Budżet Obywatelski  

 

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 (piąta edycja) do realizacji wyłoniono 12 projektów, w tym 

1 projekt ogólnomiejski i 11 projektów mniejszych (pozostałych), których łączna kwota to 876 460 zł. 

 

Projekt Ogólnomiejski: 

1. Orlik na Chemików 

Projekty pozostałe: 

1. Granitowa dla wszystkich 

2. Sportowe Osiedle Chemików 

3. Spacerkiem w Kulturę 

4. Zimowe uciechy na górce 

5. Poprawa estetyki LATO ZIMA na ul. Kościelnej i Barbary 

6. Suchą stopą 

7. Zatopieni w zieleni 

8. Budowa placu zabaw na Zabrzegu 

9. Siłownia napowietrzna wraz z altaną 

10. Profesjonalna Ochotnicza Straż Pożarna 

11. Bezpieczny ratownik cz. III – większa ochrona dla lepszego 

bezpieczeństwa strażaka 

 

W roku 2020, decyzją Rady Miejskiej w Bieruniu, nie przeprowadzono szóstej edycji Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Bierunia (B0 2021), z uwagi na trudną sytuację budżetową spowodowaną 

następstwami pandemii COVID-19 - uchwała nr V/12/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 kwietnia 

2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV/2/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia. 
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12. Promocja miasta i współpraca zagraniczna 

 

Promocja miasta. 

W ramach działań promocyjnych realizowano założenia Strategii Promocji Miasta przyjętej uchwałą 

Rady Miejskiej z 25 maja 2017 r.: 

- Upowszechniono logo „Bieruń Ci przaje” poprzez stosowanie go na rozmaitych materiałach 

informacyjnych i promocyjnych. Uruchomiono możliwość zakupu gadżetów miejskich sygnowanych 

logiem „Bieruń Ci przaje”. 

- Zrealizowano 13 filmów promujących inwestycje miejskie. 

- Przygotowano uroczyste otwarcie Centrum Sportowego Homera ADRENALINA i nagłośniono fakt jego 

powstania: opracowanie logo obiektu, promocja w mediach, produkcja akcesoriów sygnowanych 

logiem ADRENALINY i prezentujących wizerunek nowego budynku. 

- Opracowano logo ECO BIERUŃ i rozpoczęto proces wdrażania całej „zielonej koncepcji” w życie 

Miasta – powstała nowa linia zielonych produktów sygnowanych logiem ECO BIERUŃ, realizowano 

konkursy ekologiczne, a także zielone kontrole, podczas których wręczano upominki z zielonej linii 

produktów oraz przyklejano na stare piece węglowe zielone naklejki. 

- Opracowano logo 30-lecia Odrodzonej Samorządności Bierunia i rozpoczęto przygotowania 

do realizacji przedsięwzięć związanych z uczczeniem jubileuszu 30-lecia odzyskania odrębności 

administracyjnej. 

 

Współpraca z zagranicą. 

Na podstawie podpisanych porozumień (Aktów Partnerstwa) Bieruń prowadzi ożywioną współpracę  

z czterema miastami partnerskimi z zagranicy:  

• Gundelfingen w Niemczech – od 1997 r.  

• Moravskym Berounem w Republice Czeskiej – od 1998 r.  

• Ostrogiem na Ukrainie – od 2005 r.  

• Meung sur Loire we Francji – od 2007 r.  

 

W 2020 roku, w związku z pandemia COVID-19 nie odbył się żaden wyjazd zagraniczny.  

W styczniu 2020 roku (przed wybuchem pandemii) w Bieruniu gościła delegacja z Moravsky’ego 

Berouna, która przybyła na Bieruński Bieg Utopca. 

 

Relacje z miastami partnerskimi podtrzymywane były poprzez korespondencję. 
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IV. Działalność inwestycyjna 

 

PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

W 2020 roku Gmina Bieruń realizowała 23 projekty, które były objęte wsparciem środków 

zewnętrznych - bezzwrotnej pomocy finansowej. Najwięcej dofinansowanych projektów dotyczyło 

infrastruktury technicznej, w tym przedsięwzięć proekologicznych, ale pozyskano również środki 

na realizację projektów edukacyjnych i społecznych.   

Dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Gmina Bieruń realizowała przedsięwzięcia infrastrukturalne 

mające na celu: 

 wzrost atrakcyjności transportu publicznego, poprzez budowę dwóch centrów przesiadkowych 

w Bieruniu Nowym i Bieruniu Starym oraz ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem  

i oznakowaniem, 

 wzrost dostępności głównych szlaków drogowych województwa, w tym poprawę dostępności 

terenów inwestycyjnych KSSE, za sprawą budowy drogi łączącej ul. Ekonomiczną  

z ul. Hodowlaną, 

 poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego poprzez wymianę oświetlenia 

na energooszczędne w technologii LED wraz z montażem urządzeń do inteligentnego 

sterowania i zarządzania oświetleniem w mieście.     

 

Poza projektami dofinansowanymi w ramach RPO WSL 2014-2020, Gmina pozyskała unijne wsparcie 

finansowe z krajowych programów operacyjnych. W tym przypadku działania skierowane była 

dla uczniów i nauczycieli, poprzez zakup laptopów ułatwiających prowadzenie zdalnej nauki w okresie 

pandemii oraz na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach 

mieszkaniowych gminy. 

 

Realizacja projektów z krajowych środków publicznych to środki, m.in.: Ministerstwa Sportu (budowa 

i modernizacja gminnej bazy sportowej), Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację 

infrastruktury drogowej oraz dofinansowanie zadań z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

skierowane na projekty dotyczące energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz budowy ścieżek 

rowerowych i ciągów pieszych na terenie miasta. 

 

W 2020 roku Bieruń korzystał również z dofinansowania pochodzącego z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uzyskując wsparcie na działania zmierzające do likwidacji barier 

architektonicznych i komunikacyjnych utrudniających uczniom z niepełnosprawnościami ruchowymi 

dogodne korzystanie z placówki edukacyjnej. 
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Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to nowy instrument wsparcia dla samorządów podczas 

walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. W ramach tego programu gmina pozyskała 

środki z przeznaczeniem na trzy realizowane przez siebie inwestycje.  

 

 

 

 

L.p. ŻRÓDŁO DOFINANSOWANIA 
LICZBA 

PROJEKTÓW 

1. 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 

5 

2. 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 

2 

3. 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

1 

4. 

Europejski Fundusz Społeczny                           

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 

2 

5. 

Krajowe środki publiczne (Ministerstwo 

Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Sportu, 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych) 

5 

6. 

Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej 

emisji w 2020 roku  

Budżet Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

6 

7. Fundusz Dróg Samorządowych 3 

8.  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 3 

Suma:  27 

 

Szczegółowy wykaz realizowanych projektów zawiera załącznik nr 1 do Raportu o stanie Miasta  
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INWESTYCJE 

 

Zadania  drogowe inwestycyjne:   
 
1. Chodnik ul. Chemików "utwardzenie powierzchni gruntu na działce gminnej budowlanej  
nr 2168/116, położonej na osiedlu przy ul. Chemików o dł. 78,0 m i szer.1,50 m 
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm – pow. 117,50 m²,"   
Koszt zadania (wg OT):    32 842,40 zł   
 
2. Droga ul. Chemików wewnętrzna 
"przebudowa drogi wewnętrznej wraz budową i przebudową miejsc postojowych: 
- droga o dł. 140,0 m i szer. zmiennej 3,0 m÷4,50 m (w obrębie budynków nr: 59; 77-79; 73-75, do wiaty 
śmietnikowej przy ogródkach działkowych) wraz z miejscami postojowymi z mieszanek mineralno-
asfaltowych – pow. 1058,40 m²," 
Koszt zadania (wg OT):    223 781,05 zł   
 
3. "Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie bloku przy ul. Chemików 65-67  
w Bieruniu"  
- wpust uliczny betonowy z osadnikiem i syfonem – 1 kpl. wraz z przykanalikiem z rur PVC-U DN 200 
mm – dł. 19,0 m,  
Koszt zadania (wg OT):     11 685,00 zł   
 

4. Budowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej  
"budowa drogi z placem do zawracania, kanalizacji deszczowej i kanalizacji teletechn. wraz  
z przebudową oświetlenia i kolidującej sieci elektroenergetycznej nN oraz wymianą odcinka 
istniejącego wodociągu wraz z przyłączem: 
1) droga o dł. 258,0 m i szerokości: 5,0 m z miesz.min.-asfalt. – pow. 1403,50 m² 
2) kanalizacja deszczowa z rur PVC DN 315 mm – dł. 246,78 m   
3) oświetlenie drogowe - oprawa LED typu TECEO 1 105W z wysięgnikiem – 6 szt. 
4) kanał technologiczny - kanalizacja kablowa z rur RHDPE 110 – dł. 219,21 m"  
Koszt zadania (wg OT):      866 942,39 zł   
 
5. Budowa drogi rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych wraz z oświetleniem LED pomiędzy 
ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego w Bieruniu 
"droga rowerowa z dopuszczonym ruchem pieszych wraz z oświetleniem LED: 
1) droga rowerowa z dopuszczonym ruchem pieszych o dł. 132,0 m i szer. 2,50 m z mieszanek min.-
asfalt. koloru czerwonego – pow. 310,0 m²; 
2) oświetlenie - słup oświetleniowy o wys. 5 m wraz z oprawą oświetleniową typu parkowego LED – 
6 szt.;"  
Koszt zadania (wg OT):       237 412,97 zł   
dofinansowanie dla projektu pn.: „Budowa drogi rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych wraz 
z oświetleniem LED pomiędzy ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego w Bieruniu” w formie dotacji celowej 
z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia 
niskiej emisji w roku 2020. 
 
6. Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Wita i ul. Skrajnej w Bieruniu  
"budowa chodnika przy ul. Wita wraz z odwodnieniem, kanalizacją teletechniczną i przebudową wlotu 
ul. Wita oraz budowa oświetlenia LED przy ul. Wita i ul. Skrajnej: 
1) chodnik o szer. 2,0 m na odc. od mostu nad rz. Mleczną do skrzyżowania z ul. Wita w kierunku 
Bojszów z kostki betonowej gr. 8 cm szarej – pow.112,30 m² oraz  o szer. 3,0 m na odc. od skrzyżowania 
w kierunku Bojszów do końca działki  
    nr 258/102 z mieszanek mineralno-asfaltowych – pow. 583,50 m² (250 m – łączna dł. chodnika); 
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2) odwodnienie drogi - system studni chłonnych oraz poprzez wylot do rowu; 
3) kanalizacja teletechniczna – dł. 341,0 m; 
4) oświetlenie ul. Wita na odc. od ul. Łysinowej do istniejącego zwężenia jezdni na dł. posesji nr 18  
i 18a oraz na odc. od skrzyżowania z ul. Wita w kierunku Bojszów (do końca posesji nr 31): słup 
oświetleniowy typu SAL-70K z dodatkowym wysięgnikiem i oprawą typu TECEO LED 55W – 23 szt.; 
5) oświetlenie ul. Skrajnej - słup oświetleniowy typu SAL-60 wraz z oprawą typu TECEO LED 26W 
 – 4 szt.;"  
Koszt zadania (wg OT):       842 288,79 zł   
"dofinansowanie dla projektu pn.: „Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Wita i ul. Skrajnej  
w Bieruniu” w formie dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach 
Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020". 
 
7. "Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Pszennej w Bieruniu" 
"budowa chodnika z oświetleniem LED, sieci kanalizacji deszczowej i sieci mikrokanalizacji 
teletechnicznej oraz przebudowa sieci teletechnicznej: 
 1) chodnik o dł. 470,0 m i szer. 1,50 m (na odc. od ul. Warszawskiej do km 0+174,36) oraz szer. 2,0 m 
(na odc. od km 0+179,56 do ul. Kamiennej) z kostki betonowej  gr. 8 cm bez fazy koloru szarego – pow. 
729,32 m²; 
2) kanalizacja deszczowa z rur PVC DN 315 o dł. 50,25 m; 
3) kanalizacja teletechniczna – dł. 457,0 m; 
4) oświetlenie drogowe - słup oświetleniowy o wys. 6 m typu SAL-6 wraz z oprawą LED   38W typu 
TECEO S – 20 kpl."  
Koszt zadania (wg OT):  843 794,90 zł   
dofinansowania dla projektu pn.: „Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Pszennej w Bieruniu” 
w formie dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań 
na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. 
 
8. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej wewnętrznej ul. Skrajnej w Bieruniu  
"przebudowa drogi gminnej o dł. 107,0 m i szer. 3,50 m  
- jezdnia z mieszanek min.-asfalt. – pow. 416,5 m2"   
Koszt zadania (wg OT): 39 205,38 zł   
 
9. Przebudowa ul. Okrężnej 
"przebudowa drogi gminnej na odc. od skrzyżowania ulic: Szybowej i Okrężnej do ul. Turystycznej): 
- jezdnia o dł. 152,0 m i szer. zmiennej 2,80÷3,20 m z mieszanek min.-asfalt.   
– pow. 550,0 m2"  
 Koszt zadania (wg OT): 52 904,64 zł   
 
10.  "Przebudowa ul. Rubinowej 
ETAP I - budowa oświetlenia LED przy ul. Rubinowej w Bieruniu" 
oświetlenie LED - słup oświetleniowy typu SAL-80 wraz z oprawą typu LED TECEO 1 24LEDs – 14 kpl., 
Koszt zadania (wg OT):  137 476,69 zł   
dofinansowanie dla projektu pn.: „Budowa oświetlenia LED przy ul. Rubinowej w Bieruniu w ramach 
zadania Przebudowa ul. Rubinowej” w formie dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. 
 
11. "Przebudowa ul. Rubinowej 
ETAP II - przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Rubinowej w Bieruniu"  
przebudowa drogi wewnętrznej o dł. 382,0 m i szer. 4,0 m wraz z budową kanalizacji deszczowej 
(systemu retencyjno-rozsączającego)  
Zadanie: " w trakcie realizacji (2020-2021 r.) ".  
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12. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości Bieruń  
"1) przebudowa drogi o dł. 406 m wraz budową miejsc postojowych w jej ciągu;  
2) przebudowa kanalizacji deszczowej;  
3) budowa kanalizacji teletechnicznej; 
4) przebudowa kolidującej sieci SN;"  
Zadanie " w trakcie realizacji (2020-2021 r.) " 
"1.Dofinansowanie dla projektu pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Węglowej w miejscowości 
Bieruń” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 
2. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych." 
 
13. "Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu  
- ul. Stanisława Ligonia i ul. Józefa Lompy" 
"1) budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława Ligonia  i ul. Józefa Lompy 
o łącznej długości 659,0 m 
2) budowa sieci kanalizacji deszczowej, 
3) budowie oświetlenia ulicznego,  
4) przebudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (nN), 
5) przebudowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (nN) i średniego na pięcia (SN),  
6) przebudowie istniejących ogrodzeń;" 
Zadanie:  „w trakcie realizacji (2020-2021 r.)"  
dofinansowanie dla projektu pn.: „Budowa bocznych dróg ul. Barańcowej w Bieruniu - ul. Stanisława 
Ligonia i ul. Józefa Lompy” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 
 
14. "Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz z infrastrukturą techniczną 
komunikującej tereny SSE w Gminie Bieruń 
"wykonanie I etapu robót budowlanych, polegających na budowie odcinka drogi łączącej 
ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną o długości 480,0 m wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia 
ulicznego i kanalizacji technologicznej  
Zadanie: " w trakcie realizacji (2020-2022 r.) "  
"dofinansowanie dla projektu pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną wraz 
z infrastrukturą techniczną komunikującą tereny SSE w Gminie Bieruń” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI. „Transport” 
Działanie 6.1. „Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne”. 
 

Zadania  drogowe remontowe:    
 
15. Remont ul. Granitowej (480057S) w Bieruniu – etap IV 
"remont odcinka drogi wraz z odwodnieniem: 
a) droga o dł. 337,0 m i szer. 6,0 m (w km 0+635÷0+865), szer. zmiennej 6,0 m÷12,70 m (w km 
0+865÷0+972) z mieszanek mineralno-asfaltowych – pow. 2 885,40 m², 
b) chodniki o łącznej dł. 371 m, w tym:  
- chodnik o dł. 158,50 m z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego - pow. 310,0 m²,  
- przekładka chodnika o dł. 212,50 m z kostki betonowej gr. 8 cm - pow. 567,50 m², 
c) stanowiska postojowe przy jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego  
- pow. 310,60 m²,"  
Koszt zadania (wg OT): 1 055 283,48 zł  
projekt pn.: „Remont drogi ul. Granitowej nr 480057S w Bieruniu – etap IV” otrzymał pomoc finansową 
pochodzącą ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 
 
16. "Remont studni rewizyjnych, zlokalizowanych w rejonie ul. Granitowej"  
remont 2 studni rewizyjnych, w związku z degradacją (podmywaniem) terenu, spowodowaną złym 
stanem technicznym istniejących studni   
Koszt zadania (wg OT): 10 443,97 zł  



99 
 

17. "Wymiana korytek odwadniających po istniejącym śladzie w ciągu ul. Nadbrzeżnej w Bieruniu" 
"wymiana korytek odwadniających: 
- korytka ściekowe polimerobetonowe 33x33 wraz z opornikiem – dł. 7,0 m, 
- korytka ściekowe betonowe 50x60 – dł. 44,0 m,"  
 Koszt zadania (wg OT): 23 370,00 zł  
  

 
Zadania ogólnobudowlane inwestycyjne    
 
18. Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy 
Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń 
Nowy i Bieruń Stary - I etap   
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na 
terenie przyległym na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego. Modernizacja  budynku dworca, 
wymiana infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej . Modernizacja zagospodarowania terenu .  
Zadanie: "w trakcie realizacji (2019-2021 r.) "  
"1. dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi 
priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 
działania: 4.5.  
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny 
transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT. 
2. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych." 
 
19. Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy 
Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń 
Nowy i Bieruń Stary - I etap  
Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogi rowerowej od ulicy Baryki do ulicy Kościelnej. Wykonano 
114 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami energooszczędnymi wraz z siecią energetyczna 
zasilająca te słupy. Oświetlenie działa w sterowanym systemie nadążnym. 
Koszt zadania (wg OT): 686 857,05 zł.   
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi 
priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 
działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania: 4.5.1. 
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT. 
 
20. Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu  
"Wyburzenie istniejącego budynku sali gimnastycznej i budowa nowego skrzydła zawierającego: salę 
gimnastyczną wraz z zapleczem sportowym (szatniami, pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, 
pomieszczeniami dla nauczycieli, magazynem sprzętu sportowego), holem wejściowym, 
pomieszczeniami technicznymi i pomocniczymi, komunikacją, szybem windowym, pomieszczeniami 
bibliotecznymi oraz salą gimnastyki korekcyjnej wraz z zapleczem. Dodatkowo od strony północno –
wschodniej rozbudowano budynek o nową zewnętrzną klatkę schodową, wraz z windą oraz pochylnią 
dla osób niepełnosprawnych." 
Zadanie: "w trakcie realizacji (2019-2021 r.)" 
"1.Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.  
2.Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
3. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych." 
 
21. Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń 
"Budowa elektroenergetycznej wydzielonej sieci kablowej niskiego napięcia do zasilania oświetlenia 
zewnętrznego wraz ze stanowiskami słupowymi i oprawami. ul. Ekonomiczna ul. Turyńska i Chemików, 
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ul. Nasypowa, ul. Sokolska i Bażantów, ul. Majowa, ul. Kościelna, ul. św. Barbary,  ul. Pilnikowa,  
ul. Marcina (boczna,) ul. Królowej Jadwigi (teren Skatepark), ul. Turystyczna (teren wokół budynku 
Centrum Inicjatyw Gospodarczych), ul. Turystyczna (teren wokół budynku Komendy Powiatowej 
Policji) ,ul. Bojszowska (teren przy ""Zajeździe Jajosty""), ul. Mikołaja,  ul. Krótka, ul. Warszawska (teren 
przed halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3), łącznik pomiędzy halą sportową przy 
ul. Warszawskiej a Plantami Karola, ul. Kadłubowa (parking), ul. Solecka (Plac przed Domem 
Pogrzebowym), ul. Węglowa ( teren przed Szkołą Podstawową nr 3), ul. Szarych Szeregów (parking przy 
hali sportowej), ul. Jagiełły (teren wokół Triady), ul. Zdrowia. 
Łącznie zmodernizowano oświetlenie na oprawy  energooszczędne 389 szt. i 66 szt. słupów." 
 
Koszt zadania (wg OT): 1 068 056,90 zł.     
Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii  
i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 
oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT. 
 
22. "Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem 
przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności 
zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji" 
Zaprojektowanie dostawa i montaż kompleksu ścianek wspinaczkowych w budynku hali przy ul. 
Homera. 
Koszt zadania (wg OT): 843 513,16 zł.  
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.  
 
23. "Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy 
Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń 
Nowy i Bieruń Stary - II etap" 
Zaprojektowanie i wykonanie systemu tras rowerowych dla Bierunia Starego i Nowego oraz budowa 
Centrum Przesiadkowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”  
Zadanie: "w trakcie realizacji (2020-2021 r.)" 
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi 
priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 
działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania: 4.5.1. 
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT. 
 
Zadania inwestycyjne, dla których w 2020 roku opracowywano dokumentację projektową: 

1. Budowa drogi łączącej ul. Ekonomiczną z ul. Hodowlaną oraz przebudowa ul. Hodowlanej 
wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, zbiornika retencyjnego, 
kanalizacji technologicznej, przebudową sieci elektrycznej, 

2. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Mieszka I  
3. Budowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej  
4. Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczynieckiej, Domy Polne i bocznej Szynowej (ZRID) 
5. Przebudowa ul. Kopcowej 
6. Projekt rozbudowy drogi gminnej – ul. Homera w Bieruniu 
7. Reorganizacja ruchu na Starówce 
8. Przebudowa bocznej drogi ul. Bijasowickiej  
9. Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego ul. Szlaku Solnego, ul. Modrzewiowa,  

ul. Sosnowa, ul. Słoneczna, ul. Tęczowa, ul. Jodłowa, ul. Miła  
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V. Funkcjonowanie Straży Miejskiej 

 

Struktura zatrudnienia, wymiar i charakter pracy  

Załoga Straży Miejskiej w Bieruniu składa się z czternastu przeszkolonych strażników (wraz 

z komendantem). Zasadniczym zadaniem i celem funkcjonowania Straży Miejskich jest zapewnienie 

ładu i porządku w miejscach publicznych. Naruszenia przepisów w tym zakresie maja miejsce głównie 

w ciągu dnia i w godzinach wieczornych. Dlatego też w 2020 r. patrole wykonywały swoje czynności  

i podejmowały interwencje w ciągu tygodnia w godzinach od 6:00 do 22:00 a w dni wolne od pracy  

w godz. 9:00-21:00. Od listopada 2020 r., maksymalizując efektywność zatrudnienia, patrole wykonują 

swoje czynności codziennie w godzinach od 6:00 do 24:00. Zmiana ta była możliwa dzięki połączeniu 

zadań służb dyżurnych Straży Miejskiej i monitoringu miejskiego – w godzinach nocnych (od 1 listopada 

2020 r. nieobecny jest dyżurny w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Jagiełły – w godzinach nocnych). 

Klienci obsługiwani się bezpośrednio codziennie w godz. 6:00 – 18:00, natomiast telefoniczne 

zgłoszenia przyjmowane są całodobowo. W Straży Miejskiej w Bieruniu pracują także dwie osoby, 

zajmujące się zagadnieniami administracyjnymi, w tym jedna osoba w 2020 roku ukończyła kurs 

podstawowy strażnika miejskiego i częściowo realizuje także normalne zadania strażnika podczas służby 

w terenie.  

Do głównych zadań strażników, pełniących służbę patrolową należy: 

a) patrolowanie określonego przez Dyżurnego Straży Miejskiej w danym dniu rejonu; 

b) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych; 

c) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach 

prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia MSW o kontroli ruchu drogowego; 

d) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, 

pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych 

zagrożeń; 

e) zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc 

zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów  

i dowodów, a także ustalanie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia; 

f) kontrola zabezpieczeń obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; 

g) dowiezienie lub doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca 

zamieszkania, jeżeli osoby te zakłócają porządek publiczny lub gdy pozostawienie ich bez opieki 

zagrażałoby ich życiu lub zdrowiu, albo zagrażałyby one życiu i zdrowiu innych osób; 

h) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń; 
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i) inicjowanie i uczestniczenie w działaniach mających na calu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw, wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie 

z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; 

j) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych 

dla potrzeb miasta; 

k) kontrolowanie w zakresie porządku i czystości obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 

instalacji i zakładów pracy (z wyjątkiem chronionych przez innego rodzaju służby) oraz posesji 

prywatnych i ich otoczenia; 

l) kontrolowanie prawidłowości oznakowania ulic, w tym znaków drogowych oświetlenia ulic  

i numerów posesji, prawidłowego zabezpieczenia punktów oświetleniowych oraz estetyki 

napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń; 

m) sprawdzanie wykonywania działalności handlowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa; 

n) kontrolowanie zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno- 

remontowych; 

o) współpracowanie ze służbami miejskimi odpowiedzialnymi za sprawne funkcjonowanie 

urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działania; 

p) reagowanie na naruszenia postanowień Kodeksu Wykroczeń – zgodnie z posiadanymi 

uprawnieniami; 

q) noszenie umundurowania służbowego zgodnie z Regulaminem Mundurowym Straży Miejskiej; 

r) rozliczanie się w ustalonym terminie z pobranych mandatów karnych; 

s) stawianie się na każde wezwanie organów ścigania oraz Sądu. 

 

Przyjmowane całodobowo interwencje i zgłoszenia od mieszkańców na temat występujących 

nieprawidłowości, obsługiwane są przez strażników miejskich lub kierowane są do odpowiednich 

służb. Do zadań dyżurnego Straży Miejskiej, w ramach stałego dyżuru miasta należy między innymi: 

a) koordynowanie działań związanych z realizacją celów wynikających z Programu ochrony 

powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów 

substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji – zgodnie z zarządzeniem 

nr B.0050.197.2020 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 28 października 2020 r 

b) zgodnie z zarządzeniem Nr B.0050.195.2020 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 22 października 

2020 r. w sprawie podjęcia przez służby miejskie oraz inne właściwe podmioty działań 

zapewniających prawidłowe funkcjonowanie miasta w okresie zimowym Straż Miejska  

w Bieruniu pełni funkcję Całodobowego Ośrodka Decyzyjnego. W ramach tej funkcji dyżurny:  
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 współdziała z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i dyspozytorami 

przedsiębiorstw wyłonionymi w przetargu na zimowe utrzymanie dróg w zakresie 

prawidłowego przebiegu „Akcji zima”;  

 informuje Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o zdarzeniach  

i sytuacjach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo a wynikających z działań „Akcji 

zima"; 

 przyjmuje zgłoszenia o zaistniałych awariach i zagrożeniach na terenie gminy;  

 poza godzinami pracy Wydziału Gospodarki Komunalnej uruchamia jednostki 

zaangażowane w utrzymanie zimowe dróg do przystąpienia do czynnej akcji;  

 prowadzi ewidencję wyjazdów i przyjazdów jednostek zaangażowanych w utrzymanie 

zimowe dróg i przekazuje informacje do Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

c) reagowanie na włączone alarmy w budynkach komunalnych, ale także prywatnych; 

 Do innych zadań dyżurnego Straży Miejskiej w Bieruniu należy:  

a) prowadzenie odpraw dla służby funkcjonariuszy pracujących w terenie; 

b) przyjmowanie interwencji mieszkańców w sprawach administracyjno-porządkowych; 

c) rzetelne prowadzenie dokumentacji przebiegu służby; 

d) podejmowanie niezbędnych decyzji dotyczących przebiegu służby w przypadku nieobecności 

Komendanta; 

e) czuwanie nad sprawnością i gotowością do pracy radiotelefonów; 

f) bieżące sprawdzanie czytników czasu pracy kierowców – kontrolowanie zdawanych kart 

drogowych; 

g) potwierdzanie wydania i odbieranie: radiotelefonów, nałożonych mandatów karnych, 

pobranych środków przymusu bezpośredniego oraz innego sprzętu pobrane przez 

funkcjonariuszy pełniących w danym dniu służbę; 

h) prowadzenie ewidencji ujawnionych wykroczeń, rejestru notesów służbowych oraz rejestru 

osób odwiezionych do izby wytrzeźwień; 

i) przekazywanie dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu interwencji przyjętych  

od mieszkańców w przypadku braku patrolu w terenie; 

j) informowanie drogą telefoniczną Pogotowia Ratunkowego oraz Policji o potrzebie podjęcia 

interwencji; 

k) wydawanie za potwierdzeniem odbioru kluczy do pomieszczeń biurowych Komendy Straży 

Miejskiej oraz w razie potrzeb MOPS i Biblioteki; 

l) uruchamianie w razie konieczności Systemu Szybkiego Powiadamiania; 

m) kontrola wypisanych mandatów karnych, notatników służbowych oraz kart MRD-5 

i ich rejestru; 

n) wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego tj. Komendanta Straży Miejskiej. 
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Pracownicy administracyjni Straży Miejskiej zajmują się kompleksową obsługą wystawianych przez 

funkcjonariuszy mandatów karnych od momentu ewentualnego upomnienia, wystawiania tytułów 

wykonawczych, prowadzenia korespondencji ze stosownymi Urzędami Skarbowymi itd. 

 

Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w 2020 r. – Segment porządkowy 

 

Opisując tę kategorię wykroczeń Straż Miejska rozpatruje: 

 katalog wykroczeń, wynikających z kodeksu wykroczeń takich jak: zakłócanie ciszy i porządku 

publicznego, umieszczanie ogłoszeń i innych materiałów reklamowych w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych, niezachowanie środków bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierzęcia; wjeżdżanie 

na wały przeciwpowodziowe, zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności; niszczenie zieleni 

miejskiej itp.; 

 wykroczenia wynikające z treści Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi - spożywanie oraz usiłowanie spożycia alkoholu w miejscach publicznych; 

 wykroczenia wynikające z Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych - wykroczenia polegające na łamaniu zakazu palenia tytoniu w miejscach 

zabronionych; 

 wykroczenia opisane w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wykroczenia, 

polegające na niewypełnianiu obowiązków właścicieli nieruchomości opisanych w ww. ustawie; 

 wykroczenia opisane w Ustawie o odpadach - wykroczenia polegające na termicznym 

przekształcaniu odpadów.  

Liczba przypadków, w których zastosowano środek oddziaływania wychowawczego utrzymała 

się na podobnym poziomie (177 w roku 2019 i 163 w roku 2020). 

 

Łączna liczba mandatów karnych, nałożonych na sprawców wykroczeń z tego segmentu wzrosła 

z 97 w 2019 r. do 219 w roku 2020. 
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Transport osób nietrzeźwych 

do Izby Wytrzeźwień w Chorzowie 18 

do miejsca zamieszkania 21 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaje wykroczeń zawartych w: 

Środki 
oddziaływania 

wychowawczego 
(art. 41 k.w.) 

Grzywna  
nałożona                
w drodze 
mandatu 
karnego 

Wnioski do 
sądu 

 

Inny sposób 
zakończenia 

czynności  
(np. odstąpienie 
od skierowania 

wniosku  
o ukaranie, 
przekazanie 

sprawy innym 
organom) 

liczba 

Ustawie - Kodeks wykroczeń 

wykroczenia przeciwko porządkowi 
i spokojowi publicznemu 

2019 16 7 4 - 

2020 11 6 - 2 

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 
osób i mienia 

2019 19 11 - - 

2020 10 8 - - 

wykroczenia przeciwko urządzeniom 
użytku publicznego 

2019 75 33 - - 

2020 116 150 7 12 

szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe 2020 3 12 2 1 

Wykroczenia wynikające z innych ustaw 

Ustawa o wychowaniu  
w  trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

2019 40 13 3 - 

2020 10 17 - - 

Ustawa o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych 

2019 1 6 1 - 

2020 - 5 - - 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku         
w gminach 

2019 4 2 - - 

2020 - 1 - - 

Ustawa o odpadach 
2019 22 25 - - 

2020 13 20 2 - 

Łącznie cały segment porządkowy 
(kodeks wykroczeń i inne ustawy) 

2019 177 97 8 - 

2020 163 219 11 15 
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Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w 2019 r. – Segment Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym  

 

Wbrew powszechnie krążącym opiniom, uprawnienia Straży Miejskich w kwestii kontroli ruchu 

drogowego są dość mocno ograniczone. Szczegółowe zapisy w tym zakresie znajdują się w treści  

art.  129b Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1990  

z późn. zm.). W myśl ww. przepisu strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli 

ruchu drogowego wobec: 

a) kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego 

odpowiednim znakiem drogowym; 

b) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o: 

 zatrzymaniu lub postoju pojazdów, 

 ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe 

wierzchem lub pędzeniu zwierząt, 

 ruchu pieszych, 

 ograniczeniu ruchu w strefie czystego transportu, określonej w uchwale rady gminy, wydanej 

na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (Dz. U. poz. 317 i 1356). 

 

Liczba przypadków, w których zastosowano środek oddziaływania wychowawczego utrzymała 

się na podobnym poziomie (372 w roku 2019 i 380 w roku 2020). 

W przypadku nałożonych mandatów karnych ich liczba wzrosła ze 116 w 2019 r. do 200 w roku 2020.  

W roku 2020 wystawiono 521 wezwań za szybę pojazdów, w przypadku ujawnienia wykroczenia i braku 

na miejscu kierującego. Często wezwania te wiązały się z dodatkowymi czynnościami wyjaśniającymi, 

prowadzonymi przez oskarżycieli publicznych.  

 

Środki 
oddziaływania 

wychowawczego 
(art. 41 k.w.) 

Grzywna  
nałożona                
w drodze 

mandatu karnego Wnioski 
do sądu 

Inny sposób 
zakończenia 

czynności  
(np. odstąpienie   
od skierowania 

wniosku o ukaranie, 
przekazanie sprawy 

innym organom) 

liczba 

wykroczenia 
przeciwko 

bezpieczeństwu 
i porządkowi  

w komunikacji 

2019 372 116 11 28 

2020 380 200 14 8 
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Liczba mandatów karnych (zarówno w segmencie porządkowym jak i związanych z bezpieczeństwem 

w ruchu drogowym) nałożonych przez strażników miejskich w 2020 r. wyniosła 419 (dla porównania  

w roku 2019 były to 293 mandaty). W przeliczeniu – każdy strażnik (łącznie z komendantem  

i pracownikiem administracyjnym z uprawnieniami strażnika miejskiego) wystawił ok. 30 mandatów  

w ciągu roku. Wysokość grzywien, nałożonych w drodze mandatu karnego wynosiła (w zależności 

od tzw. taryfikatora mandatowego i decyzji podejmowanej na miejscu interwencji przez 

funkcjonariusza) od 50 do 500 zł.   

 

Działania związane z ochroną powietrza i ochroną środowiska. Zielone Kontrole   

Strażnicy Miejscy upoważnieni są do kontroli przepisów związanych z Ustawą z dnia 27 kwietnia  

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396) i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701). W ramach tych czynności, samodzielnie i w związku 

ze zgłoszeniami mieszkańców, przeprowadzane są kontrole palenisk pod kątem spalania w nich 

odpadów.  Działania te są szczególnie nasilone w dniach tzw. alarmów smogowych. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w przypadku dni II poziomu powiadamiania minimalna liczba kontroli 

dla Bierunia wynosi dwie, w przypadku dni z obowiązującym III poziomem powiadamiania minimalna 

liczba kontroli wynosi pięć. W roku 2020 takich dni było łącznie 12 i oczywiście każdego spośród tych 

dni przeprowadzona została określona liczba kontroli.  

Zgodnie z decyzjami wojewody śląskiego z dnia 13.03.2020 r., a następnie również z dnia 21.10.2020 r. 

kontrole posesji, wynikające z planu działań krótkoterminowych, ograniczone zostały do niezbędnego 

minimum w związku z wprowadzonym stanem epidemii. Łączna liczba przeprowadzonych przez Straż 

Miejską w Bieruniu kontroli przekroczyła określone przepisami minimum i wyniosła 66.  

 

Kontrole przestrzegania przez właścicieli nieruchomości przepisów związanych z ochroną 

środowiska (w tym związanych z zakazem spalania odpadów i substancji zabronionych) kontynuowane 

były w ramach tzw. „zielonych kontroli”, które straż miejska przeprowadzała sama, a także wraz 

z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami. Od sierpnia do grudnia 2020 r. 

przeprowadzonych zostało łącznie 271 takich kontroli.  

 

Środki 
oddziaływania 
wychowawcze
go(art. 41 k.w.) 

MKK – ilość MKK - kwota 
Wnioski  
do Sądu 

Inny sposób 
zakończenia 

czynności (np. 
odstąpienie  

od skierowania 
wniosku  

o ukaranie) 

Interwencje związane 
ze spalaniem odpadów 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

22 13 25 20 3 050 3 800 - 2 - - 
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Źródło: https://www.bierun.pl/main/aktualnosci/Straznicy-miejscy-wraz-z-urzednikami-kontroluja-i-edukuja/idn:5840 

 

Prowadzone w ramach „zielonych kontroli” działania kładą głównie nacisk na aspekt edukacyjny,  

a przeprowadzający je strażnicy i inni pracownicy Urzędu Miejskiego kontrolują i udzielają informacji 

na temat:  

 obowiązków właścicieli nieruchomości, związanych z odpowiednim zbieraniem i pozbywaniem 

się odpadów (także ciekłych) jak również ich selekcją, 

 obowiązków w kwestii przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej,  

 wyposażenia nieruchomości w kompostownik, 

 obowiązku złożenia właściwych danych w ramach tzw. deklaracji śmieciowej, 

 przepisów związanych z tzw. Uchwałą antysmogową, która nakłada obowiązki dotyczące spalania 

odpowiednich paliw oraz terminów wymiany źródeł ciepła (każdy mieszkaniec otrzymuje jasną 

informację na temat terminy, w którym wymienić należy piec, kocioł lub inne źródło ciepła), 

 możliwości otrzymania dofinansowania do wymiany źródła ciepła.  

Z każdej przeprowadzonej kontroli sporządzany jest stosowny protokół, mieszkaniec otrzymuje ulotki 

informacyjne a w ramach posiadanych zasobów mieszkańcom rozdawane są również gadżety, 

związane z promocją ekologii.  

 

https://www.bierun.pl/main/aktualnosci/Straznicy-miejscy-wraz-z-urzednikami-kontroluja-i-edukuja/idn:5840
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Działania związane z ogłoszeniem na terenie Polski stanu epidemii 

 

Rok 2020 stał pod znakiem obostrzeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z ogłoszeniem 

na terenie Polski stanu epidemii. Przepisy były okresowo wprowadzane i zmieniane. W związku  

z powyższym zmieniały się także działania Straży Miejskiej związane z tym zakresem.  Jako główne 

zadania w tym aspekcie wskazać należy: 

 kontrolę lokali gastronomicznych pod kątem czasowego ograniczenia ich działalności, polegającej na 

przygotowywaniu i podawaniu posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym 

wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, 

 kontrolę placów zabaw, skateparku i innych miejsc czasowo wyłączonych z użytkowania, 

 kontrolę grup osób celem niedopuszczania do większych niż wprowadzane przepisami zgromadzeń, 

 kontrolę przestrzegania ograniczeń, związanych z przemieszczaniem się osób nieletnich, 

 przekazywanie za pomocą megafonów, zamontowanych w radiowozach, komunikatów związanych 

z sytuacją epidemiczną; komunikaty o treści: 

Uwaga! Uwaga! Straż Miejska w Bieruniu informuje: ze względu na stan epidemii prosimy 

o pozostanie w domach i zachowanie środków ostrożności. 

Uwaga! Uwaga! Straż Miejska w Bieruniu informuje: ze względu na stan epidemii prosimy 

o zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami. 

Rozpowszechniane były głównie w rejonie Rynku i ulic przyległych, osiedli mieszkaniowych, 

centrum przesiadkowego, miejsc wypoczynku, sklepów itp., 

 przyjmowanie po godzinach pracy MOPS-u zgłoszeń mieszkańców, w szczególności seniorów, osób 

schorowanych i niepełnosprawnych, dotyczących ich potrzeb i trudności; w sytuacjach awaryjnych 

udzielano im pomocy m.in. w dostarczeniu niezbędnych leków, 

 udzielanie zainteresowanym osobom informacji na temat obowiązujących aktualnie przepisów, 

dotyczących stanu epidemii z uwagi na dużą zmienność tych przepisów. 

Pewnym novum w aspekcie pracy Straży Miejskiej w skali kraju były wprowadzane przez wojewodów 

polecenia a następnie idące w ślad za nimi zmiany w prawie, dotykające bezpośrednio zasad 

funkcjonowania Straży. Bezpośrednio w związku z wprowadzonym stanem epidemii przeprowadzona 

została nowelizacja ustawy o Strażach Gminnych: 

 

Art. 9. 1. Nadzór nad działalnością straży sprawuje wójt, burmistrz (prezydent miasta).  

2. Nadzór nad działalnością straży w zakresie:  

1) wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12,  

2) użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego,  

3) ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 – sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego 

(Stołecznego) Policji działającego w jego imieniu.  
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3. Wojewoda sprawuje nadzór przez:  

1) okresowe lub doraźne kontrole, obejmujące całokształt lub część spraw poddanych nadzorowi; 

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrolę prawidłowości i terminowości ich realizacji;  

3) podejmowanie innych czynności zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień i zapobieżenia 

ich powstawaniu. 

 4. W związku z wykonywaniem swoich zadań straż współpracuje z Policją. W tym celu wójt, burmistrz (prezydent 

miasta) może zawierać z właściwym terytorialnie komendantem Policji porozumienie o współpracy straży i Policji. 

5. Współpraca Policji i straży polega w szczególności na:  

1) stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa 

ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego; 

2) zorganizowaniu systemu łączności Policji i straży, uwzględniającego lokalne potrzeby i możliwości 

oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między jednostkami Policji i straży; 

3) koordynowaniu rozmieszczenia służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem zagrożeń występujących 

na danym terenie; 

4) wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach 

zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w innych miejscach publicznych;  

5) organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników gminnych (miejskich); 6) wymianie 

informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń  

w miejscach publicznych.  

5a. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 3, w przypadku powszechnego zagrożenia 

bezpieczeństwa publicznego, katastrofy, klęski żywiołowej, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii 

lub innej sytuacji kryzysowej, na obszarze województwa lub gminy, wojewoda może na czas określony 

zarządzić użycie straży do wspólnych działań z Policją. O zarządzeniu użycia straży do wspólnych działań  

z Policją wojewoda niezwłocznie informuje właściwego terytorialnie wójta, burmistrza (prezydenta miasta). 

5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 5a, straż podlega dowództwu właściwego terytorialnie komendanta 

Policji. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb sprawowania nadzoru 

nad działalnością straży przez właściwego terytorialnie wojewodę przy pomocy komendanta wojewódzkiego 

(Stołecznego) Policji, kierując się potrzebą zapewnienia zgodnej z prawem realizacji zadań straży. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, formy współpracy straży  

z Policją oraz sposób informowania wojewody o tej współpracy, kierując się potrzebą zapewnienia 

skuteczności tej współpracy. 

Źródło: Znowelizowana Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. 2019 poz. 1795 z późń. zm.) 

 

W przypadku Straży Miejskiej w Bieruniu, należy podkreślić, że w czasie epidemii, choć priorytetem 

były działania związane ze zwalczaniem epidemii, ale podejmowane, przyjmowane i realizowane były 

także wszystkie inne interwencje związane ze zgłoszeniami mieszkańców (w niektórych miastach 

działania takie zostały zawieszone).  
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Reasumując, w okresie trwania epidemii: 

 przeprowadzono 12 mieszanych patroli z Policją (następnie ta forma współpracy, z uwagi na ryzyko 

rozprzestrzeniania się wirusa, zamieniona została na wspólne dyslokowanie i zadaniowanie patroli), 

 dokonano 255 kontroli osób przebywających na kwarantannie, 

 6 osób, które nie używały obowiązkowej maseczki, przyłbicy lub innego elementu odzieży, 

zasłaniającego usta i nos ukarano mandatami karnymi, 

 24 osoby zostały za powyższe wykroczenia pouczone, 

 przeprowadzono 110 interwencji związanych z epidemią, m.in. zwracano osobom uwagę na brak 

maseczki, zachowywanie odpowiedniego dystansu itp.  

 

Kontrole prowadzone przez patrole Straży Miejskiej oraz zgłoszone przez Mieszkańców 

awarie, uszkodzenia i inne nieprawidłowości    

 

Podczas codziennej służby prowadzone są kontrole różnego rodzaju miejsc i obiektów na terenie 

naszego miasta. Kontrole te w sposób szczególny dotyczą: 

- obiektów komunalnych; 

- obiektów rekreacyjnych, placów zabaw, terenów zielonych, miejsc wypoczynku; 

- rejonów obiektów oświatowych i przyległych do nich terenów; 

- rejonów osiedli, parkingów samochodowych; 

- miejsc zagrożonych nielegalnym pozbywaniem się odpadów; 

- w porze zimowej - miejsc gdzie przebywać mogą osoby bezdomne; 

- dworców.  

Łączna liczba kontroli wskazanych wyżej miejsc i obiektów w 2020 r. wyniosła 3776. W przeliczeniu 

na jednego strażnika daje to liczbę ok. 290 kontroli na każdego z funkcjonariuszy i ok. 10 kontroli 

w ciągu każdego dnia.  

Mieszkańcy, po zauważeniu wykroczenia, nieprawidłowości, usterki lub awarii na terenie miasta, 

bardzo często zgłaszają ten fakt bezpośrednio do nas. Łączna liczba otrzymanych i obsłużonych przez 

Straż Miejską zgłoszeń mieszkańców w 2020 r. jest podobna do obsłużonych w roku poprzednim (1808 

zgłoszeń w roku 2019 i 1821 w roku 2020). 
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Najczęściej zgłoszenia te dotyczą następujących kategorii: 

 

Inne działania Straży Miejskiej w Bieruniu  

 

W przypadku opisywania zdarzeń z segmentu porządkowego, warto wskazać, że w roku 2020 

mieszkańcy 55 razy skorzystali z możliwości darmowego sprawdzenia zawartości alkoholu 

w wydychanym powietrzu dzięki znajdującemu się na wyposażeniu Straży Miejskiej alcosensorowi. 

Bez wątpienia przyczynić się to mogło do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Osoby, które 

znajdowały się pod wpływem alkoholu mogły zaniechać jazdy samochodem. 

W roku 2020 Straż Miejska wykonała także 33 konwoje wartości pieniężnych na potrzeby Gminy.  

W okresie zimowym mieszkańcy, w ramach wykonywanych przez Straż kontroli i patroli kilkukrotnie 

korzystali także z pomocy przy awaryjnym rozruchu silnika.  

Rok 2020 był specyficzny z uwagi na pandemię choroby Covid-19. Wiele odbywających się do tej pory 

imprez zostało odwołanych lub zmieniło swoją formułę. Z uwagi na konieczność unikania 

bezpośredniego kontaktu a następnie zamknięcie szkół niemożliwe do zorganizowania okazały się także 

realizowane w 2019 r. prelekcje w szkołach. Pomimo tego Straż Miejska w Bieruniu brała udział 

w zabezpieczeniu: 

 przywitania Nowego Roku na Rynku, 

 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 Odpustu ku czci Św. Walentego, 

 Bieruńskiego Biegu „Utopca”, 

 przemarszu kobiet z Bierunia Nowego na Rynek, 

 dnia Wszystkich Świętych (w związku z zamknięciem cmentarzy i wprowadzonymi przez Rząd 

ograniczeniami). 

 

Kategorie zgłoszeń przyjętych od mieszkańców 
Ilość przyjętych zgłoszeń 

mieszkańców 

2019 2020 

Zakłócenia porządku publicznego 252 331 

Zagrożenia w ruchu drogowym 361 353 

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami  279 469 

Zagrożenia życia i zdrowia 115 44 

Zagrożenia pożarowe, katastrofy 8 16 

Zgłoszenia dotyczące zwierząt 347 267 

Pozostałe zgłoszenia (w tym awarie techniczne)  446 341 

Łączna suma przyjętych zgłoszeń mieszkańców 1808 1821 
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VI. Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu został powołany uchwałą nr VII/1/91 Rady 

Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bieruniu. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, zwany dalej Ośrodkiem działa w oparciu  

o Statut nadany mu przez Radę Miejską w Bieruniu uchwałą nr XII/11/2017 z dnia 30 listopada 

2017 r. oraz Regulamin Organizacyjny z dnia 11 lipca 2016 r. 

 

Ośrodek realizuje przede wszystkim zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) 

oraz innymi ustawami, w których określono szczegółowo zadania pomocy społecznej  

w szczególności: 

 

- Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 218 z późn. zm.), 

- Przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050),  

- Wspierania rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.),  

- Przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 

z późn. zm.), 

- Świadczeń rodzinnych, będących zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej 

zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 111), 

- Świadczeń osobom uprawnionym do alimentów, będących zadaniami zleconymi z zakresu 

administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 808 z późn. zm.), 

- Zasiłków dla opiekunów, będących zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej 

zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów                      

(t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1297), 
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- Świadczeń wychowawczych, będących zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej 

zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci                           

(t.j.: Dz.U. z 2019 r, poz. 2407), 

- Jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie 

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, zagrażającą jego życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, będących zadaniami 

zleconymi z zakresu administracji rządowej, zgodnie ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1329), 

- Świadczeń ,,Dobry Start”, będących zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r, poz. 1061  

z późn. zm.), 

- Potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.), 

- Stypendia szkolne i zasiłki szkolne, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (j.t. Dz. U. z  2020 r., poz. 1327 z późn. zm.), 

- Wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego  

na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej w celu ubiegania 

się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub  wojewódzkich 

funduszy ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), 

- Pozostałych zadań – realizowanych na podstawie innych ustaw i uchwał Rady Miejskiej 

w Bieruniu oraz zawartych umów i porozumień.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu prowadzi swoją działalność w następujących 

obiektach:  

 Siedziba główna: ul. Wł. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń (segment A oraz piętro w segmencie C), 

 Punkt terenowy, Dzienny Dom Senior + oraz Świetlica Wsparcia Dziennego o Charakterze 

Opiekuńczym ,,Radość”(do lipca 2020 r.) : ul. Chemików 139, 43-150 Bieruń, 

 Świetlica Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym ,,Nadzieja”: 

ul. Homera 34, 43-150 Bieruń, 

 Świetlica Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym ,,Iskierka”: 

ul. Warszawska 292, 43-155 Bieruń. 

Kadrę Ośrodka wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiły 43 osoby, zatrudnione w ramach 

41,03 etatu. 
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Projekty realizowane ze środków zewnętrznych: 

L.p. Nazwa projektu Źródło finansowania Krótki opis projektu Status 
projektu 

1 

Daj sobie szansę- 
podniesienie jakości  
i dostępności usług 
wsparcia rodziny, 
wspierające proces 
deisntytucjonalizacji 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Śląskiego na lata 2014–2020 
(Europejski Fundusz Społeczny) 

Przedmiotem projektu są usługi wsparcia rodziny  
w opiece i wychowaniu dzieci poprzez działania 
profilaktyczne, edukacyjno – terapeutyczne i 
edukacyjno – społeczne w istniejącej Świetlicy Wsparcia 
Dziennego 
 o Charakterze Opiekuńczym ,,Nadzieja” w Bieruniu. 
Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy problemów  
i potrzeb dzieci i rodzin, opracowanie indywidualnego 
planu pracy z dzieckiem, dyżur psychologa dziecięcego  
i wsparcie asystenta rodzinnego (po 44 godz. w trakcie 
trwania projektu), zajęcia dogoterapii, modelarskie, 
fotograficzne, warsztaty artystyczne i zajęcia z robotyki  
i informatyki, ścianka wspinaczkowa, sztuki walki, 
,,Szkoła dla rodziców’, festyn rodzinny  
i wycieczki profilaktyczno –integracyjne.  

PROJEKT 
W TRAKCIE 
REALIZACJI 

 

 

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji  

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji powołany został Uchwałą nr II/14/2007 Rady Miejskiej w Bieruniu 

z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Bieruński Ośrodek 

Sportu i Rekreacji.  

 

Stan zatrudnienia na koniec 2020 r. wyniósł 65 osób (w tym: 33 kobiet, 32 mężczyzn) tj. 51,25 etatów. 

W okresie od 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. przyjęto 12 osób (w tym 8 osób Adrenalina), zwolniono 

6 osób. Zawarto umowy zlecenie z 78 osobami.  

 

Struktura zatrudnienia na poszczególnych obiektach BOSiR przedstawiała się następująco:  

Tabela nr 21 

L.p.  

OBIEKT BOSIR  LICZBA PRACOWNIKÓW  

1  Biuro  7 (w tym 1 urlop bezpłatny – pełnienie funkcji wójta) 

2  Place zabaw  4 

3  KS Piast  2  

4  KS Unia  2  

5  Basen Bieruń Stary 14 

6  Basen Bieruń Nowy 10 

7  Adrenalina 8 

8  Hala Bieruń Nowy 9  

9  Hala Bieruń Stary 8  

10  Strzelnica  1  
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BOSiR zarządza następującymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi:  

a) Hala Sportowa przy ul. Warszawskiej 294 a z kompleksem boisk sportowych,  

b) Hala Sportowa przy ul. Szarych Szeregów 15 ,  

c) Pływalnia przy ul. Kadłubowej 15 z kompleksem boisk sportowych,  

d) Pływalnia przy ul. Węglowej 11,  

e) Centrum Sportowe Homera Adrenalina przy ul. Homera 34 

f) Obiekt sportowy przy ul. Chemików 40,  

g) Obiekt sportowy przy ul. Warszawskiej 270,  

h) Strzelnica Sportowa przy ul. Królowej Jadwigi 10  

i) Zbiornik wodny „Łysina”,  

j) Obiekty małej architektury (w tym: 23 place zabaw, 11 siłowni zewnętrznych, 

4 Streetworkout, 9 boisk środowiskowych, 2 bulodromy).  

 

Z naszych obiektów sportowych korzystają: 

 a) Basen przy ul. Kadłubowej 15:  

 • uczniowie szkoły podstawowej   

 • uczestnicy szkółek pływackich   

 • uczestnicy zajęć pływackich dla dzieci „Mama i ja”   

 • osoby niepełnosprawne  

 • klienci w ramach godzin ogólnodostępnych (basen, sauny, jacuzzi, korty tenisowe, boisko 

zewnętrzne)  

 • posiadacze kart: Benefit System, My benefit, OK System  

 • dzieci do lat 6 (wejścia bezpłatne)  

 • uczestnicy zajęć aqua-aerobiku  

 • emeryci – rezerwacja w poniedziałek 15.15 – 16.15  

 b) Basen przy ul. Węglowej 11:  

 • uczniowie szkoły podstawowej  

 • uczestnicy szkółek pływackich   

 • uczestnicy zajęć pływackich dla dzieci „Mama i ja”   

 • osoby niepełnosprawne  

 • klienci w ramach godzin ogólnodostępnych (basen, sauny)  

 • posiadacze kart: Benefit System, My benefit, OK System  

 • dzieci do lat 6 (wejścia bezpłatne)  

 • uczestnicy zajęć aqua-aerobiku  

 • emeryci – rezerwacja w piątek 16.00 – 17.00  

 • klienci kortu do squasha  
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 c) Hala sportowa przy ul. Warszawskiej 294 a:  

 • uczniowie szkoły podstawowej  

 • dzieci do lat 6 (wejścia bezpłatne)  

 • posiadacze kart: Benefit System, My benefit, OK System  

 • klienci w ramach godzin ogólnodostępnych (siłownia, sala fitness, kręgielnia, grota solna, 

sauna, tenis stołowy)  

 • uczestnicy zajęć aerobiku  

 • grupy zorganizowane  

 • kluby sportowe (GOL, Maraton Korzeniowski, KS Piast, Ronin, UKS Unia – Badminton)  

 • szkółka siatkarska  

 d) Hala Sportowa przy ul. Szarych Szeregów 15:  

 • uczniowie szkoły podstawowej oraz liceum   

 • dzieci do lat 6 (wejścia bezpłatne)  

 • posiadacze kart: Benefit System, OK System  

 • klienci w ramach godzin ogólnodostępnych (siłownia, sala fitness, sauna)  

 • grupy zorganizowane  

 • kluby sportowe (UKS Unia – Badminton, KS Unia).  

 e) Centrum Sportowe Homera Adrenalina przy ul. Homera 34 

 • uczestnicy zajęć prowadzonych przez MOPS 

 • uczestnicy szkółek wspinaczkowych dla dzieci i dorosłych 

 • klienci w ramach godzin ogólnodostępnych 

 

Dodatkowo BOSiR zajmuje się przygotowaniem i funkcjonowaniem kąpieliska ”Łysina”. W sezonie 

letnim zatrudniani są ratownicy WOPR, osoby obsługujące płatne parkingi oraz osoba sprzątającą 

kontener sanitarny WC i prysznice. W 2020 r. wykonano następujące prace przy zbiorniku wodnym: 

montaż wiaty śmietnikowej, umocnienie skarp, malowanie elementów drewnianych. Wykonano 

badanie wody w zbiorniku. Pracownicy BOSiR przeprowadzają szereg prac porządkowych 

oraz remontowo-konserwacyjnych urządzeń znajdujących się przy kąpielisku, koszą trawę wokół 

zbiornika i przy parkingach, wycinają krzewy, opróżniają i wywożą śmieci itp.  

 

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował w 2020 roku inwestycje na łączną kwotę prawie 450 

tys. zł. 
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Tabela nr 22 Zadania inwestycyjne realizowane przez BOSiR 

Rok  Nazwa zadania  

2020 Granitowa dla wszystkich 

Sportowe osiedle Chemików 

Zimowe uciechy na górce 

Budowa placu zabaw na Zabrzegu 

Siłownia napowietrzna wraz z altaną 

Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego hali sportowej  

Zakupy inwestycyjne (kosiarka samojezdna, brama kołowrotkowa, kotary grodzące, 

strona internetowa) 

 

Poza wyżej wymienionymi zadaniami w 2020 roku przeprowadzono szereg prac remontowo-

budowlanych:  

 a) malowanie pomieszczeń wewnątrz obiektów,  

 b) wymiana oświetlenia awaryjnego w hali sportowej przy ul. Warszawskiej 294A, 

 c) wymiana oświetlenia awaryjnego w hali sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15, 

 d) wykonanie wiaty śmietnikowej przy hali sportowej ul. Szarych Szeregów 15, 

 e) wykonanie wiaty śmietnikowej przy zbiorniku wodnym „Łysina”, 

 f) remont ogrodzenia strzelnicy, 

 g) remont chodników oraz wjazdu na obiekt KS Piast, 

 h) bieżące prace remontowe na placach zabaw i obiektach BOSiR. 

 

Bieruńskie Centrum Usług 

Bieruńskie Centrum Usług funkcjonuje od 1 stycznia 2017 r. na mocy Uchwały Nr IX/3/2016 Rady 

Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy 

Bieruń o nazwie Bieruńskie Centrum Usług i nadania jej statutu. Jednostka powstała w miejsce 

likwidowanej z dniem 31 grudnia 2016 r. jednostki pod nazwą Ośrodek Edukacji w Bieruniu. 

 

Głównym obszarem działalności jednostki jest organizacja i prowadzenie wspólnej obsługi szkół  

i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń, tj. trzech publicznych 

przedszkoli oraz dwóch publicznych szkół podstawowych. 

W Uchwale Nr IX/4/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia 

prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Gmina Bieruń w sposób szczegółowy określony został katalog zadań Bieruńskiego Centrum Usług, 

w ramach prowadzonej przez jednostkę wspólnej obsługi finansowo-księgowej. Jednocześnie na mocy 

Uchwały Nr XVI/6/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 17 grudnia 2020 r. ws. zmiany wspominanego 
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wyżej aktu prawnego z katalogu zadań, realizowanych przez Bieruńskie Centrum Usług wyłączone 

zostały: 

- rozliczanie i organizowanie wypłat stypendiów, wyprawek szkolnych i innych świadczeń na rzecz 

uczniów; 

- koordynacja przyznawania, rozliczania i przekazywania dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 

Zadania te realizowane są przez powstały z dniem 1 października 2020 r. Wydział Nadzoru i Spraw 

Społecznych Urzędu Miejskiego w Bieruniu. 

 

W 2020 r. w Bieruńskim Centrum Usług zatrudnionych było 11 osób, w tym: Dyrektor, Główny 

Księgowy, pracownik sekretariatu, dwóch pracowników działu księgowości, dwóch pracowników 

działu płac oraz dwóch pracowników działu socjalnego i sprawozdawczości, a także jeden pracownik 

obsługi i jeden pracownik ds. BHP. Wskazani pracownicy zatrudnieni byli w łącznym wymiarze 9,5 

etatu. Od grudnia 2020 r. dwóch pracowników działu socjalnego i sprawozdawczości zostało 

przeniesionych do pracy w Wydziale Nadzoru i Spraw Społecznych, czego skutkiem stan zatrudnienia 

w BCU na dzień 31.12.2020 r. wynosił 9 pracowników, zatrudnionych w łącznym wymiarze 7,5 etatu. 

Ponadto w ramach zapewnienia wspólnej obsługi prawnej w 2020 r. podpisała była umowa z Radcą 

Prawnym na świadczenie usługi doradztwa prawnego i bieżącej pomocy w realizacji zadań statutowych 

BCU oraz jednostek obsługiwanych. 

Na mocy uchwał Rady Miejskiej w Bieruniu oraz Regulaminu Organizacyjnego Bieruńskiego Centrum 

Usług jednostkami obsługiwanymi w roku 2020 były jednostki oświatowe, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Bieruń, tj.: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu; 

2) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu, 

3) Przedszkole nr 1 w Bieruniu; 

4) Przedszkole nr 2 w Bieruniu; 

5) Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bieruniu. 

 

Przy Bieruńskim Centrum Usług działa również Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-

Pożyczkowa, z członkostwa w której poza gminnymi placówkami oświatowymi korzystają również 

instytucje powiatowe, tj. Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, Powiatowy 

Zespół Szkół w Bieruniu oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieruniu. W ramach realizacji 

wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla szkół i przedszkoli Bieruńskie Centrum Usług prowadzi także 

scentralizowany Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
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Bieruński Ośrodek Kultury 

Bieruński Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury powołaną uchwałą Rady Miejskiej 

w Bieruniu Nr VII/2/1991 z dnia 27 listopada 1991 r. działającą na podstawie statutu nadanego 

uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/2/1992 z dnia 15 maja 1992 r. 

Bieruński Ośrodek Kultury swoją działalność prowadzi w następujących obiektach:  

1. Kinoteatr „ Jutrzenka”, ul. Spiżowa 4, 43-150 Bieruń 

Kinoteatr „Jutrzenka” to obiekt należący do bieruńskiej instytucji kultury, realizujący działania 

statutowe jednocześnie siedziba administracji Bieruńskiego Ośrodka Kultury. Budynek piętrowy, parter 

to sala widowiskowa na 150 osób z ekranem kinowym, sceną, dwiema garderobami, toaletami, w tym 

dla inwalidów oraz małym zapleczem kuchennym. Piętro KT „Jutrzenka” zajmują niewielkie 

pomieszczenia biurowe (dyrekcja, sekretariat, księgowość, kierownik KT „Jutrzenki”), gdzie 

realizowane są zadania dotyczące całości pracy BOK-u.  

Realizowane są tu zadania i cele instytucji kultury: organizacja spotkań okolicznościowych, 

konsolidujących mieszkańców; obchody wydarzeń miejskich, świąt, jubileuszy; wystaw, zarówno 

o charakterze lokalnym, jak i zasięgu ogólnym,  konkursów, koncertów, występów teatralnych, spotkań 

stowarzyszeń, grup zrzeszonych, hobbystycznych, a także działań w ramach Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku.  

W KT „Jutrzenka” odbywają się cyklicznie zajęcia grup hobbystycznych i ruchu amatorskiego:  

 próby Chóru „Polonia”,  

 próby zespołów folklorystycznych „Bierunianki” i „Ściernianeczki”,  

 zajęcia szachowe dla dzieci.  

 zajęcia taneczne Szkoły Tańca WIR 

 próby zespołu werblistów 

 zajęcia z robotyki dla dzieci 

W 2020 r. zmieniono lampy oświetlające scenę na oszczędne i bardziej wydajne lampy ledowe 

oraz doposażono obiekt w rzutnik, umożliwiający wykorzystanie ekranu kinowego umożliwiającego 

realizację pokazów filmów dla mieszkańców miasta. Odświeżono i pomalowano korytarze oraz kuchnię 

wraz z zapleczem. 

Dla lepszego funkcjonowania administracji oraz ze względu na częste awarie zmieniono też system 

centrali  telefonicznej wraz z aparatami telefonicznymi.  

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r: 3 osoby, 3 etaty oraz 4 etaty administracyjne. 
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2. Regionalne Centrum Kulturalno - Gospodarcze „Remiza” 19, 43-150 Bieruń   

Obiekt wielofunkcyjny,  składający się z dwóch budynków:  

 parterowego ze sceną i salkami warsztatowymi, garderobą dla artystów, zapleczem 

gospodarczym, którego wyposażenie pozwala na prowadzenie działalności gastronomicznej, 

 amfiteatru ze sceną, gdzie odbywają się imprezy plenerowe. 

Dodatkowo obok budynków znajduje się parking oraz plac zabaw. Placówka jest przystosowana 

dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

W RCKG „Remiza” odbywają się zajęcia stałe: 

 próby chóru „Harmonia”,  

 próby zespołu folklorystycznego „Nowobierunianki”, 

 próby zespołu „Mantra”, 

 zajęcia tańca „zumba” dla młodzieży i dorosłych, 

 próby tańca towarzyskiego, 

 zajęcia z robotyki dla dzieci, 

 próby orkiestry dętej „KWK Piast”. 

 

W sali głównej odbywały się różnego rodzaju spotkania okolicznościowe, występy, koncerty, 

przedstawienia teatralne, zebrania, konsultacje społeczne, spotkania z mieszkańcami, bale  

i zabawy. Sala łącznie z zapleczem gospodarczym i wyposażeniem, wynajmowana była odpłatnie  

na organizację uroczystości rodzinnych i przyjęć okolicznościowych. W „Remizie” realizowane są liczne 

zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto przy amfiteatrze odbywają się imprezy 

plenerowe, jak „Gry i zabawy na trawie” dla dzieci oraz koncerty i spektakle. 

W 2020 r. w obiekcie zakończono modernizację oświetlenia głównej Sali, rozpoczęto w 2019 r. 

oraz bieżących prac remontowych. 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r: 3 osoby, 2,5 etatu. 

 

3. Dom Kultury „Gama”, ul. Chemików 39 a, Bieruń 

Dom Kultury „Gama” to obiekt dwukondygnacyjny o częściowym podpiwniczeniu, przystosowany 

dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się sala widowiskowa mieszcząca 300 osób  z dużą 

sceną o wymiarach 8m x 8m wraz z garderobami oraz podstawowym nagłośnieniem i oświetleniem. 
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Bezpośrednio po wejściu do budynku znajduje się hol, gdzie odbywają się wystawy.  Pierwsze piętro 

zajmują: sala plastyczna, sala nauki gry na instrumentach muzycznych, pomieszczenie biurowe 

oraz balkon na widownię. Piwnice w Domu Kultury „Gama” wykorzystywane są jako sale prób 

dla zespołów muzycznych, na pracownię ceramiczną oraz pomieszczenia magazynowe.   

W  Domu Kultury „Gama” działały grupy, zespoły muzyczne i kółka zainteresowań: 

  sekcja baletowa dla dzieci, 

 zespół „Mixer Band”, 

 zespół „Metamenardi”, 

 zespół „Milenium”, 

 „Teatr dla Dorosłych”, 

 grupa wokalna dla dzieci i młodzieży, 

 grupa instrumentalna dla dzieci i młodzieży, 

 sekcja plastyczna dla dzieci i młodzieży, 

 pracownia szycia użytkowego dla młodzieży i dorosłych, 

 sekcja ceramiki artystycznej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

 sekcja nauki gry na instrumentach muzycznych (pianino, keyboard, akordeon, gitara, 

ukulele).   

W roku 2020 w domu kultury wykonano remont sal muzycznych znajdujących się w piwnicach  łącznie 

z wymianą podłóg oraz instalacji elektrycznej. Zakupiono i wymieniono oświetlenie główne sceny  

w technologii "LED" oraz zamontowano "Spliter Midi" umożliwiający centralne sterowanie światłami 

scenicznymi. Na scenie zamontowany został rzutnik bliskiego pola wykorzystywany do prezentacji 

scenografii podczas organizowanych wydarzeń, zakupiono również nową kuchnię na zapleczu sceny. 

Na holu głównym zamontowane zostały odbojnice na krzesła oraz przeprowadzony był remont 

garderoby wraz z wymianą płytek na ladzie garderoby oraz wymianą podłogi. Wykonane zostało 

również ogrodzenie koszy na zewnątrz budynku. 

W „Gamie” odbywały się: koncerty, spektakle teatralne, operetki, kursy tańca towarzyskiego oraz 

fitness. Sala widowiskowa udostępniana była na spektakle teatralne. W budynku odbywała 

się inauguracja wraz z wykładem UTW  oraz zajęcia warsztatowe dla seniorów. 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r.: 3 osoby, 2,50 etatu. 
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4. Dom Kultury „Triada”, ul. Jagiełły 1, Bieruń  

Dom Kultury „Triada” zajmuje pomieszczenia nad Biblioteką nr 2 w segmencie  

B budynku „Triada”, o łącznej powierzchni 280m2, na które składają się: szatnia, sala występów, sale 

warsztatowe (muzyczna, baletowa, plastyczna), biuro, kuchnia.  

W Domu Kultury „Triada” odbywały się zajęcia: 

 nauki gry na instrumentach, 

 plastyczne dla dzieci i młodzieży, 

 baletowe dla dzieci, 

 taneczne dla dzieci i młodzieży („Zumba”), 

 tańca nowoczesnego, 

 gimnastyki artystycznej 

 Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bieruńska”, 

 zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych dzieci. 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r.: 2 osoby, 1,50 etatu. 

 

5. Biblioteki  

W strukturach Bieruńskiego Ośrodka Kultury działają dwie biblioteki miejskie: 

 Miejska Biblioteka Publiczna nr 1, ul. Chemików 45. Placówka posiada oddział dla dorosłych 

z czytelnią (9 stanowisk), oddział dla dzieci z czytelnią (6 stanowisk), czytelnię prasy w której 

znajdują się 3 stanowiska komputerowe z nieodpłatnym dostępem do internetu, 

pomieszczenia socjalne, magazyn, sanitariaty. Łączna powierzchnia placówki wynosi: 250 m². 

W 2020 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 1 odświeżono i doposażono (pufy i fotele) 

czytelnię. Odmalowano również oddział dla dorosłych oraz korytarz. Do oddziału zakupiono 

nowe regały, co znacząco poprawiło estetykę wnętrza i umożliwiło odpowiednią ekspozycję 

księgozbioru.  

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r: 4 osoby, 3,50 etatu. 

 Miejska Biblioteka Publiczna nr 2, ul. Jagiełły 1. Biblioteka mieści się w budynku  „Triady”. 

Powierzchnia placówki wynosi 207,5 m². Jest biblioteką uniwersalną. Posiada wypożyczalnię 

dla dorosłych połączoną z wypożyczalnią dla dzieci, czytelnię na 12 miejsc i kącik czytelniczy 

dla dzieci. Biblioteka udostępnia nieodpłatnie Internet dla czytelników (3 stanowiska). 

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 2 zakupiono czytnik kodów kreskowych, który ułatwia 

wypożyczanie książek i usprawnia przeprowadzenie w przyszłości skontrum. 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r: 4 osoby, 3,75 etatu. 
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Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) 

 

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) jest samorządową instytucją kultury, działającą  

od 1 października 2018 r. Powołane zostało Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu Nr XI/3/2019 z dnia 30 

sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia (z dniem 1.10.2018 r.) instytucji kultury Gminy Bieruń o nazwie 

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) oraz nadania jej statutu w celu prowadzenia działalności 

kulturalnej polegającej na gromadzeniu, przechowywaniu, opracowywaniu, konserwowaniu, 

udostępnianiu i upowszechnianiu zbiorów dokumentujących dziedzictwo kultury materialnej  

i niematerialnej z zakresu historii, etnografii i sztuki.  

 

INFRASTRUKTURA MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU (W ORGANIZACJI) 

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) na dzień 31.12.2020 r. prowadzi swoją działalność  

w następujących obiektach:  

 siedziba - biuro Muzeum: ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń (pokój nr 213 w budynku Urzędu 

Miejskiego w Bieruniu); tutaj realizowane są zadania w zakresie m.in.: bieżącej działalności 

instytucji, opracowania naukowego zbiorów, opracowania scenariuszy wystaw, opracowanie 

planu wydarzeń. 

 magazyn Muzeum: ul. Chemików 37, 43-150 Bieruń (pomieszczenia piwniczne o powierzchni 

79,84 m2); tutaj organizowane są zadania dotyczące: przechowywania zbiorów, opracowania 

naukowego zbiorów, dokumentacji fotograficznej zbiorów. 

 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r.: 3 osoby (1,95 etatu): dyrektor (1 etat),  

Główna Księgowa (0,2 etatu), Asystent w Dziale Gromadzenia i Upowszechniania Zbiorów (0,75 etatu). 
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VII. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Miejską w Bieruniu w 2020 r. 

 

W 2020 r. Rada Miejska w Bieruniu podjęła 138 uchwał, z czego pod względem ich wykonania dane 

przedstawiają się następująco: 

- 64 uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jako akt 

prawa miejscowego, 

- 3 uchwały zostały unieważnione przez nadzór prawny Wojewody (dot.:  „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia 

w 2020 roku”,  Programu "Aktywni Seniorzy 60+", "Rodzina Trzy Plus"), 

- 2 uchwały zostały uchylone przez nadzór prawny Wojewody (dot. wyrażenia zgody 

na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Bieruń prawa użytkowania wieczystego oraz prawa 

własności nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Bieruń oraz wyrażenia zgody 

na nabycie przez Gminę Bieruń prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności 

nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Bieruniu), 

- uchwały zostały przedstawione wykonawcom do realizacji.  

  

54 uchwały dotyczyły spraw finansowych, w tym m.in.: 

1) uchwalenia budżetu, zmian w budżecie gminy Bieruń, zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań planu dofinansowania,  

2) ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji 

oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, 

3) udzielenia Burmistrzowi Miasta Bierunia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy 

Bieruń za 2019 r., 

4) zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu ograniczenia emisji – 

etap IX, 

5) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,  

6) okresowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, 

7) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, 

8) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2021 r., zwolnień z tego 

podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2021 r.,  

9) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (MEGREZ), 

10) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości dziennych stawek opłaty targowej, 

zwolnień z opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności 

dla inkasentów w 2021 r., 

11) udzielenia pomocy finansowej Miastu Chorzów,  
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12) udzielenia dofinansowania dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przeznaczeniem na realizację 

zadania dotyczącego opracowania Koncepcji programowo-przestrzennej dla projektu 

pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice - 

Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim", 

13) Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Bieruń, 

14) uchylenia uchwały nr IV/2/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Bierunia. 

  

13 dotyczyło gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej, w tym m.in.: 

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 

dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od obowiązku, 

3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej lub nieodpłatne przejęcie 

nieruchomości, 

4) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Bierunia, 

5) nadania nazw odcinkom dróg położonym na terenie gminy Bieruń. 

  

11 dotyczyło gospodarki komunalnej, w tym m.in.:  

1) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów 

i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków i zasad 

korzystania z tych obiektów oraz ustalenia opłat za korzystanie z nich, 

2) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji 

zadania polegającego na wyznaczeniu Aglomeracji Tychy,   

3) wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych w gminie Bieruń dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

w Tychach S.A. zaliczania ulic do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu, 

4) uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Bieruń, 

5) przyjęcia zadania z właściwości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie zimowego 

utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021, 

6) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bieruń do Tyskiego Klastra Energii, 

7) wyznaczenia aglomeracji, 
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8) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których 

zarządcą jest Burmistrz Miasta Bierunia. 

 

26 dotyczyło spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym m.in.: 

1) "Programu ochrony środowiska dla Gminy Bieruń na lata 2020 - 2024 z perspektywą do roku 

2030, 

2) „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie miasta Bierunia w 2020 roku”, 

3) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych drzewa,   

4) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń, 

5) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów, 

6) ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

7) zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających 

kompostownik przydomowy, 

8) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie 

odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych na terenie gminy Bieruń, 

9) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń, 

10) warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

11) określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania 

się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, 

12) wdrożenia „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap IX, 

13) wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2020 r. oraz ustalenia sezonu 

kąpielowego. 

 

25 dotyczyło spraw społecznych, w tym m.in.:  

1) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 

2020, 

2) planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020 roku,  

3) programu „Aktywni Seniorzy” i „Rodzina Trzy Plus”, 

4) przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe, 
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5) w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami uprawnionymi na 2021 rok, 

6) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2028, 

7) programu zdrowotnego na 2020 rok „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 

rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych”, 

8) przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2020 rok „Szczepienia ochronne przeciwko grypie 

dla mieszkańców Bierunia od 60. roku życia”, 

9) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, 

10) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,  

11) przyjęcia planu nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, 

12) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli 

na rok 2020. 

 

9 dotyczyły spraw organizacyjnych, w tym m.in.: 

1) uchwalenia Statutu Miasta Bierunia, 

2) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Bierunia, 

3) powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Bieruń, 

4) dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w gminie Bieruń do stanu faktycznego 

wprowadzenia wspólnej obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych miasta 

Bierunia, 

5) rozpatrywania skarg i wniosków, 

6) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Tychach 

na kadencję 2020-2023,  

7) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Tychach 

na kadencję 2020-2023. 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

VIII. Współpraca z innymi samorządami i podmiotami (organizacje 

pozarządowe) 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, model współpracy Gminy Bieruń z organizacjami pozarządowymi został określony  

i przyjęty w uchwalonym przez Radę Miejską w Bieruniu dnia 28 listopada 2019 roku, programie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2020 rok.  

Celem tego programu było efektywne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych  

oraz społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Bieruń. 

 

Aby osiągnąć założony cel: 

 określono priorytetowe zadania publiczne, które z powodzeniem mogą być realizowane przez 

organizacje pozarządowe, 

 umożliwiono udział organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań, udzielając wsparcia 

finansowego w kilku obszarach tematycznych: 

 pomocy społecznej, 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 współpracy z miastami partnerskimi Bierunia, 

 wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

 upowszechniania kultury i sztuki, 

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, 

 zabezpieczono w budżecie miasta środki finansowe umożliwiające pełne i terminowe 

wykonanie zadań. 

 

 

1. Realizując program ogłoszono konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych, co pozwoliło 

udzielić dotacje zainteresowanym podmiotom.  
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W 2020 r. udzielono dotacji w ww. trybie podmiotom ujętym w tabeli poniżej: 

LP. NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA PRZYZNANA 

DOTACJA  

NA 2020 ROK 

1. Bieruńskie Stowarzyszenie 

Trzeźwości KLUB DROMADER  

 

Działania na rzecz mieszkańców miasta 

Bierunia poprzez wspieranie  

i promocję zdrowego trybu życia oraz 

uświadamianie zagrożeń wynikających 

ze spożywania alkoholu 

3 000 zł 

2. Biuro Śląskiego Zarządu 

Wojewódzkiego Ligi Obrony 

Kraju w Katowicach 

 

Modelarnia w Bieruniu 

Działania na rzecz mieszkańców miasta 

Bierunia poprzez prowadzenie pracy 

szkoleniowej z dziećmi i młodzieżą  

w zakresie modelarstwa 

15 000 zł 

3.  Bieruńska Fundacja Inicjatyw 

Gospodarczych 

 

Działania na rzecz mieszkańców miasta 

Bierunia w zakresie pomocy rodzinom  

i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

poprzez zapewnienie tym osobom 

żywności i wydawania jej  

w punkcie wydawania żywności 

50 000 zł 

SUMA 68 000 zł 

 

2. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie, Burmistrz może zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem 

otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego 

grantu. Aby otrzymać takie dofinansowanie organizacja może złożyć w każdym momencie 

ofertę realizacji zadania publicznego. Burmistrz uznając celowość tego zadania, zleca 

go organizacji do realizacji. Z takiej formy w 2020 r. skorzystała jedna organizacja: 

LP. NAZWA ORGANIZACJI NAZWA ZADANIA PRZYZNANA 
DOTACJA  

NA 2020 ROK 

1. Fundacja Musica Polonia dla 

Kultury, Sztuki i Edukacji 

 

Nieznane pieśni religijne powiatu 

bieruńsko-lędzińskiego i województwa 

śląskiego – nagranie wokalno-

instrumentalne oraz wydanie płyty CD 

10 000 zł 

SUMA 10 000 zł 

 

http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/ustawa_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_03_01_12.doc
http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/ustawa_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_03_01_12.doc
http://ngo.um.warszawa.pl/zadaniapubliczne
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3. Inną formą wsparcia finansowego są dotacje udzielane na realizację zadań publicznych 

dla organizacji działających w sferze kultury fizycznej i sportu. Dotacji udziela się w oparciu 

o zapisy Uchwały Nr III/2/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Bieruń. 

W 2020 r. udzielono dotacji w ww. trybie podmiotom ujętym w tabeli poniżej: 

 

Lp. NAZWA 
ORGANIZACJI 

NAZWA ZADANIA PRZYZNANA 
DOTACJA  

1. Klub Sportowy 

„UNIA”  

Bieruń Stary 

 

Udział zawodników  

w zawodach/rozgrywkach piłki nożnej w 2020 r. 

organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej 

Udział zawodników  

w zawodach/rozgrywkach szachów w 2020 r. 

organizowanych przez Polski Związek Szachowy 

Udział zawodników  

w zawodach/rozgrywkach skata w 2020 r. 

organizowanych przez Polski Związek Skatowy 

105 000,00 zł 

2. Klub Sportowy 

„PIAST”  

w Bieruniu 

Udział zawodników  

w zawodach piłki nożnej oraz prowadzenie pracy 

szkoleniowej 

80 000,00 zł 

3. Klub Strzelectwa 

Sportowego „PIAST” 

 

Udział zawodników  

w zawodach strzeleckich  

w 2020 r. oraz prowadzenie pracy szkoleniowej 

55 000,00 zł 

4. Uczniowski Klub 

Sportowy 

„MARATON 

Korzeniowski.pl” 

Udział zawodników UKS Maraton Korzeniowski.pl  

w zawodach lekkoatletycznych (chód sportowy)  

w 2020 r. oraz prowadzenie pracy szkoleniowej 

5 000,00 zł 

5. Ludowy Klub 

Jeździecki „SOLEC”  

w Bieruniu 

Udział klubu LKJ „SOLEC”  

w Bieruniu w rozgrywkach Śląskiego Związku 

Jeździeckiego oraz Polskiego Związku Jeździeckiego 

20 000,00 zł 

6. Uczniowski Klub 

Sportowy „UNIA” 

Bieruń 

 

Organizacja szkolenia dzieci  

i młodzieży UKS UNIA BIERUŃ oraz 

współzawodnictwo sportowe indywidualne  

i drużynowe na szczeblu regionalnym, 

ogólnopolskim i międzynarodowym  

w badmintonie 

60 000,00 zł 
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7. Uczniowski Klub 

Sportowy  

„Bieruńska Akademia 

Piłkarska GOL” 

 

Prowadzenie klubu oraz pracy szkoleniowej  

z zakresu piłki nożnej  

w kategoriach od U5 – seniora 

58 000,00 zł 

8. Stowarzyszenie Klub 

Sportów Walki 

„BUSHIDO” 

Organizacja szkolenia dzieci 

i młodzieży Klubu Sportów Walki BUSHIDO oraz 

współzawodnictwo sportowe w sportach walki 

19 000,00 zł 

9. Klub Sportowy 

„RONIN” Bieruń 

 

Popularyzacja sportów walki  

w Bieruniu (muaythai, boks, MMA), szkolenie 

dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przygotowanie  

i współzawodnictwo sportowe w zawodach 

ogólnopolskich 

19 000,00 zł 

10. Stowarzyszenie  

„BIG BUDO POLSKA” 

 

Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia 

poprzez wspieranie i prowadzenie działań 

promujących zdrowy tryb życia, naukę samoobrony  

i dalekowschodnich sztuk walki 

19 000,00 zł 

                                                                                                                            SUMA: 440 000,00 zł 

 

4. W 2020 roku udzielono również pomocy finansowej 40 000 zł dla powiatu bieruńsko – 

lędzińskiego na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. Zadanie 

to realizowało stowarzyszenie RADOŚĆ ŻYCIA. 

Organizacje pozarządowe prócz wsparcia finansowego, korzystają również z innych form pomocy, 

 do których zaliczyć można: 

 

 wzajemnie przekazywanie informacji o planowanych działaniach 

Podczas prowadzonych przez Urząd Miejski w Bieruniu konsultacji społecznych  

lub organizowanych spotkań, organizacje mają możliwość przekazywania informacji  

o planowanych działaniach. Na bieżąco urząd i gminne jednostki organizacyjne informują organizacje 

o działaniach prowadzonych przez inne instytucje, np. ogłoszenia o konkursach, spotkaniach, 

warsztatach, konferencjach. Informacje te przekazywane są drogą mailową bezpośrednio 

do organizacji pozarządowych lub zamieszczane na stronie internetowej miasta. 
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 udostępnianie organizacjom pomieszczeń i obiektów gminnych w celu realizacji zadań 

statutowych 

Miasto Bieruń realizując zapisy rocznego programu współpracy udostępnia na wniosek organizacji 

pozarządowych obiekty gminne na cele związane z ich działalnością statutową lub w związku  

z organizowanymi przez nie wydarzeniami/imprezami (m.in. spotkania okolicznościowe takie jak Dzień 

Seniora, Dzień Emeryta, Dzień Kobiet, treningi i zawody sportowe, warsztaty, szkolenia, bieżąca 

działalność statutowa OSP, pomieszczenie biurowe w Centrum Inicjatyw Gospodarczych). 

 

 współorganizowanie wydarzeń i imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych 

Miasto Bieruń uczestniczy w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez organizacje 

pozarządowe. Odbywa się to najczęściej w formie wsparcia organizacyjnego, udostępnienia obiektów, 

fundowania części nagród. Do największych imprez możemy zaliczyć: Wielką Orkiestrę Świątecznej 

Pomocy, Bieruński Bieg Utopca, Międzynarodowe turnieje badmintona. Organizacje pozarządowe 

biorą także udział w wydarzeniach organizowanych przez miasto, np. wystawiają poczty sztandarowe. 

 

 współpraca z organizacjami działającymi w obszarach wsparcia przedsiębiorczości 

Miasto Bieruń prowadzi bieżącą współpracę z organizacjami działającymi w obszarach rozwoju 

przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego. Przedstawiciele miasta biorą udział w spotkaniach Bieruńsko-

Lędzińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej czy Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”, Bieruńskiej 

Fundacji Inicjatyw Gospodarczych. 

 

 Rada Sportu 

W Bieruniu działa Rada Sportu, powołana przez Burmistrza Miasta Bierunia, w skład której wchodzą 

przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej. Do zadań Rady 

Sportu należy przede wszystkim wydawanie opinii w różnych sprawach, mieszczących się w kategorii 

uprawiania i organizowania sportu. Spotkania odbywają się minimum raz na kwartał. 

 

 spotkania z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi 

Raz na kwartał odbywają się spotkania w siedzibach bieruńskich OSP. W spotkaniach tych uczestniczą 

przedstawiciele władz miasta, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele 

Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Tychach oraz pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Omawiane są bieżące sprawy i tematy 

związane ze współpracą Gminy Bieruń z OSP. 
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Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 

 

 

 

 

 

Na mocy ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim2 i rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów 3  1 lipca 2017 roku powstał w Polsce pierwszy związek metropolitalny pod nazwą 

„Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”, który rozpoczął realizować ustawowe zadania od 1 stycznia 

2018 roku. Związek jest zrzeszeniem 41 gmin województwa śląskiego, podzielonych na pięć 

metropolitalnych podregionów. Gmina Bieruń została członkiem Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropoli od początku jej powstania, a jej przedstawicielem jest Burmistrz Miasta Krystian Grzesica. 

Ustawa powołująca Metropolię określiła zapisy dotyczące finansowania tego typu instytucji 

samorządowej. Źródłami dochodów związku metropolitalnego zgodnie z art. 52 ustawy są przede 

wszystkim udział we wpływach z podatków oraz składki od gmin należących do Związku. Budżet 

związku jest zasilany z budżetu państwa dodatkowymi 5% wpływów z podatku PIT.  

Składka gmin składa się z części stałej i zmiennej. Część stała to 0,5 % z dochodów z udziału gminy we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Część zmienna jest uzależniona od ilości  

i zakresu zadań przekazanych Związkowi przez gminy. Pokrywa ona koszty transportu publicznego 

realizowanego na rzecz gminy przez Zarząd Transportu Metropolitalnego.   

Z tytułu członkostwa w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Miasto w 2020 roku wniosło składkę  

w wysokości odpowiednio:  

 

 

 

 

 

Składki na podstawie uchwały nr 229/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 

29 października 2019 r.  

 

Do głównych działań zrealizowanych w 2020 roku należą:  

1. Utworzenie nowego programu, którego celem było zmniejszenie szkodliwej emisji do powierza 

nad obszarem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, tj. programu działań na rzecz 

ograniczania niskiej emisji.  Program był oparty na finansowaniu zadań związanych z ochroną 

                                                           
2 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Dz.U. z 2017 r. poz. 730. 
3 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą 
„Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” z dnia 26 czerwca 2017 r.,  Dz.U. z 2017 r. poz. 1290   

Składka stała Składka zmienna 

311 347 zł 3 253 971 zł 

 
 

25 945,58 zł m-c 271 164,25 zł m-c 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmruha3de
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powietrza, odnawialnymi źródłami energii, modernizacją energetyczną budynków, wymiany 

źródeł ciepła.  

Miasto Bieruń otrzymało 2 061 579,70 zł na dofinansowanie projektów: 

 Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Wita i ul. Skrajnej w Bieruniu - wartość 

przyznanej dotacji wyniosła 802 945,37 zł, 

 Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ul. Pszennej w Bieruniu – wartość przyznanej dotacji 

wyniosła 734 961,05 zł, 

 Budowa drogi rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym wraz z oświetleniem LED pomiędzy 

ul. Dyrdy a ul. Mielęckiego w Bieruniu – wartość przyznanej dotacji 190 988,65 zł,  

 Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Bieruń (ulice: 

Ekonomiczna, Turyńska i Chemików, Nasypowa, Sokolska i Bażantów, Majowa, Kościelna, 

św. Barbary,  Pilnikowa, Marcina (boczna), Królowej Jadwigi (teren Skatepark), Turystyczna 

(teren wokół budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych i budynku Komendy Powiatowej 

Policji), Bojszowska (teren przy "Zajeździe Jajosty"), Mikołaja, Krótka, Warszawska (teren przed 

halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3), łącznik pomiędzy halą sportową 

przy ul. Warszawskiej a Plantami Karola, Kadłubowa (parking), Solecka (Plac przed Domem 

Pogrzebowym), Węglowa ( teren przed Szkołą Podstawową nr 3), Szarych Szeregów (parking 

przy hali sportowej), Jagiełły (teren wokół Triady), Zdrowia – wartość przyznanej dotacji 

wyniosła 170 986,63 zł, 

 Budowa oświetlenia LED przy ul. Rubinowej w Bieruniu w ramach zadania przebudowa 

ul. Rubinowej – wartość przyznanej dotacji 106 601,00 zł,  

 Budowa oświetlenia bocznej ul. Lipcowej w Bieruniu – wartość przyznanej dotacji wyniosła 

55 097,00 zł. 

2. Gospodarka 

Realizowano umowę  wynikającą z utworzenia grupy zakupowej Energii Elektrycznej 2020-2021. 

3. Transport publiczny 

 Montaż urządzenia - solarnego biletomatu na placu autobusowym w Bieruniu, 

 System dynamicznej informacji pasażerskiej – rozszerzenie obecnie funkcjonującego systemu 

SDIP o 6 dwustronnych dwuwierszowych elektronicznych tablic informacyjnych na terenie 

Bierunia, 

 22 września dzień bez samochodu – bezpłatne przejazdy autobusami na wszystkich liniach, 

których organizatorem jest Zarząd Transportu Metropolitalnego, na obszarze całej metropolii. 

Bezpłatny przejazd honorowany na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu.  

 Udział w pracach nad optymalizacją siatki połączeń, w celu dostosowania do aktualnych 

potrzeb pasażerów. Usprawnienie komunikacji miejskiej poprzez połączenia autobusowe 

usprawniające funkcjonowanie komunikacji miejskiej pomiędzy miastami i gminami GZM. 
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Utworzenie szybkich połączeń autobusowych i linii dowozowo-odwozowych. Wdrożenie 

(w 2021 r.) 30 linii metropolitalnych (miasto Bieruń dotyczy linia M22 – Bojszowy-Bieruń-

Lędziny-Imielin-Mysłowice-Katowice oraz linia M108 Imielin-Chełm Śląski-Bieruń-Tychy). 

Metrolinie  

i linie dowozowo-odwozowe mają być w całości finansowane przez Metropolię.  

 Uruchomienie nowego przystanku „Bieruń Logistyczna” uwzględnionego w rozkładzie jazdy 

linii 686. 

 Oddanie do użytku przystanku „Bieruń Rudnik” ( w kierunku Lędzin). Do obsługi przystanku 

skierowano autobusy linii 262 i 536. 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia sukcesywnie poprawia jakość transportu zbiorowego, dąży 

do zapewnienia spójnego systemu transportowego, realizując w 2020 roku m.in. następujące 

zadania: 

 Wejście od 1 marca 2020 roku nowej, prostszej dla pasażerów taryfy ZTM, która wprowadziła 

wiele nowych rozwiązań np. bilety wieloprzejazdowe, bilet „dzienny”, bilet 120 dniowy, bilet 

grupowy dla 5 osób, czy ofertę dla uczestników imprez masowych i kulturalnych.  

 Postępowanie przetargowe na realizację dokumentu „Wstępne studium wykonalności kolei 

metropolitalnej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”,  

 Konsultacje działań mających na celu wypracowanie jednego standardu modeli wiat 

przystankowych,  

 Opracowanie i przyjęcie przez zarząd GZM wytycznych dotyczący infrastruktury publicznego 

transportu zbiorowego, 

 Uruchomienie mobilnej aplikacji pasażera – mobilny ŚKUP umożliwiającej zakup wszystkich 

biletów z oferty biletowej ZTM za pomocą urządzeń mobilnych. 

4. Rower  

 Korzystanie z rowerów elektrycznych w ramach projektu „Rowerem lub na kole”, 

 Opracowanie „Koncepcji roweru metropolitalnego” - planowanej sieci wypożyczalni rowerów 

która pozwoli zintegrować obszar metropolii (w 2021 roku konsultacje z gminami i podpisanie 

porozumienia), 

 Zorganizowanie akcji Bieruń rowerem stoi  w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 

Transportu. Zachęcanie mieszkańców do  rezygnacji z samochodu i korzystania z roweru,  

5. Polityka senioralna  

 Współpraca przy wdrożeniu projektu „Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób 

starszych – Metropolia przyjazna seniorom”, 

 W 2020 roku opracowano standardy wolontariatu oraz zwiększenia partycypacji społecznej 

wśród seniorów w formie poradnika dla instytucji. Opracowano standardy ruchu pieszych. 
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6. Promocja  

 Prowadzenie podstrony Miasta Bierunia na prowadzonej przez GZM stronie internetowej, 

na bieżąco wypełnianie treściami i informacjami związanymi z działalnością i funkcjonowaniem 

miasta. 

7. GZM Data Store 

 Przystąpienie do projektu. Stworzenie warunków do zastosowania informacji za pomocą 

wspólnej platformy gromadzącej dane o gminach metropolii i ich publiczne udostępnianie.  

 Inwentaryzacja danych źródłowych, które są w dyspozycji gmin. Celem jest publiczne 

udostępnienie tych danych.  

8. Inne  

 Udział w szeregu spotkań roboczych, konsultacjach, warsztatach, 

 Wyrażenie chęci udziału w projekcie "Grupa Zakupowa Samochodów Elektrycznych 

na potrzeby floty Gmin GZM". 

 

IX. Spółki z udziałem Miasta 

Dane dotyczące udziałów/akcji posiadanych przez Gminę Bieruń na dzień 31.12.2020 r. 

 

Spółki z udziałem Gminy Bieruń 100 % 

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 

43-155 Bieruń, ul. Jagiełły 13 

Udziały -  ilość Cena jednostkowa Wartość na dzień 31.12.2020 r. 

20 331 1 000,00 20 331 000,00 

 

 

Pozostałe spółki z udziałem Gminy Bieruń 

1. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. 

 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4 

Akcje -  ilość Cena jednostkowa Wartość na dzień 31.12.2020 r. 

519 328 10,00 5 193 280,00 

 

2. MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. 

 43-100 Tychy, ul. Lokalna 11 

Udziały -  ilość Cena jednostkowa Wartość na dzień 31.12.2020 r. 

576 500,00 288 000,00 
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3. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42 

Akcje -  ilość Cena jednostkowa Wartość na dzień 31.12.2020 r. 

55 1 000,00 55 000,00 

 

4. Południowe Centrum Zaopatrzenia Śląska S.A. 

 43-100 Tychy, Przemysłowa 55 

Akcje - ilość Cena jednostkowa Wartość na dzień 31.12.2020 r. 

400 100,00 40 000,00 

 

5. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. 

 40-161 Katowice, Al. Korfantego 38 

Akcje - ilość Cena jednostkowa Wartość na dzień 31.12.2020 r. 

300 100,00 30 000,00 

 

Na dzień 31.12.2020 r. łączny stan posiadanych akcji i udziałów wyniósł 25 937 280,00 zł. 

 

W 2020 roku zakończono likwidację spółki „EKOTERM” Sp. z o.o. (ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń).  

W wyniku likwidacji, gmina otrzymała 83.724,54 zł oraz przekazane wcześniej aportem do spółki 

działki, w tym nieruchomość gruntową, tj. działkę nr 258/2  o wartości szacunkowej 135.952,64 zł 

oraz prawo wieczystego użytkowania - działka nr  303/24 o wartość szacunkowej 3.235,64 zł.  

 

Informacja dodatkowa dotycząca Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.: 

Gospodarka odpadowa 

Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 

gminy Bieruń realizowana jest przez konsorcjum firm: 

• Master Odpady i Energia Sp. z o.o. - lider konsorcjum 

• SUEZ Południe Sp. z o.o.  

• Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 

Konsorcjum zostało wybrane w trybie przetargu nieograniczonego, umowa obowiązuje do dnia 

31.12.2021r. 

 

Odpady komunalne z terenu gminy odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej,  

z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, tj. szkoły, przedszkola, firmy, zakłady pracy, budynki 

w trakcie budowy oraz inne instytucje, na terenie których powstają odpady komunalne. 
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Spółka nasza obsługuje dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), 

do których mieszkańcy mogą dostarczać  odpady segregowane oraz  tzw. odpady problemowe. 

 
Punkty te zlokalizowane są:  

• w Bieruniu Starym – oczyszczalnia ścieków przy ul. Chemików 100, 
• w Bieruniu Nowym – oczyszczalnia ścieków przy ul. Jagiełły 13. 

 
Na działalności odpadowej zatrudnionych jest 11 pracowników. 

 
W 2020 r . nasza Spółka odebrała 4 890, 820 t (Mg) odpadów w tym: 
 

 odpady od mieszkańców nieruchomości zamieszkałej - odpady komunalne niesegregowane 
zmieszane      - 1 828,800 t,  

 papier i tektura      - 248,140 t, 
 szkło      - 332,700 t, 
 tworzywa sztuczne      - 370,000 t, 
 odpady biodegradowalne, zielone      - 532,950 t, 
 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół i żużel): 

 BPIK sp. z o.o.                                    - 1 092, 890 t, 

 SUEZ  Południe sp. z o.o.                 - 485,340 t. 
 
Ilość odebranych odpadów z PSZOK   1 701,170 t (Mg)  
 
w tym: 

 papier i tektura        - 19,380 t, 
 tworzywa sztuczne          - 6,200 t, 
 odpady biodegradowalne, zielone      - 335,770 t, 

w tym: 

 BPIK sp. z o.o.                                     - 30, 380 t, 

 SUEZ Południe sp. z o.o.                  - 305,390 t, 
 

 remontowo – budowlane , gruz      - 899,560 t, 
w tym : 

 BPIK sp. z o.o.                                       - 26,450 t, 

 SUEZ  Południe sp. z o.o.                  - 873,110 t, 
 

 zużyty olej           - 3,490 t, 
w tym : 

 BPIK sp. z o.o.                                         - 0,090 t, 

 SUEZ  Południe sp. z o.o.                      - 3,400 t. 
 

 

Gospodarka ściekowa 

W trosce o zaspokojenie wciąż rosnących potrzeb klientów Spółki, Zarząd stale zmierzał 

do podnoszenia jakości świadczonych przez Spółkę usług.  
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W roku sprawozdawczym w ramach środków trwałych:  

 Rozliczono zadanie pn. ”Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy  

ul. Soleckiej” 
11 211 270,53 zł 

 Budynek techniczny na oczyszczalni przy ul. Soleckiej 381 187,62 zł 

 Budynek socjalny na oczyszczalni przy ul. Soleckiej 100 292,27 zł 

 Przejęto odpłatnie odcinek kanalizacji przy ul. Szyszkowej 14 000,00 zł 

 Przejęto odpłatnie odcinek kanalizacji przy ul. Szyszkowej 8 500,00 zł 

 Przejęto odpłatnie odcinek kanalizacji przy ul. Tęczowej 6 000,00 zł 

 Przejęto odpłatnie odcinek kanalizacji przy ul. Rędzinnej 10 000,00 zł 

 Zakupiono przemiennik do dmuchaw na O. Chemików 9 500,00 zł 

 Zakupiono 4 pompy (O. Solecka, O. Jagiełły,  O. Chemików, przepompownia 

przy ul. Przyjaźni) 
51 170,00 zł 

 Zakupiono 2 mieszadła (O. Chemików, O. Jagiełły) 39 150,00 zł 

 Wybudowano studnię rozprężną na ul. Lipcowej (bocznej) 1 100,00 zł 

 Zamontowano system napowietrzania ścieków na oczyszczalni przy   

 ul. Jagiełły 
58 200,00 zł 

Razem 11 890 370,42 zł 

 

W 2020 r. zlikwidowano środki trwałe o wartości księgowej: 

 brutto  409 651,25 zł,  

 netto  408 024,07 zł, 

 część nieumorzona  1 627,18 zł.   

 

Są to następujące środki trwałe: 

 5 pomp O. Jagiełły, w tym 4 w 100% zamortyzowane, a 1 częściowo. Wartość nieumorzona  

1 pompy to kwota 1 627,18 zł. Wszystkie pompy całkowicie wyeksploatowane. Koszt naprawy 

przewyższa ich wartość, 

 2 pompy na O. Chemików – pompy w 100% zamortyzowane, całkowicie nie nadające 

się do naprawy, wyeksploatowane, zepsute, 

 urządzenie napowietrzające ścieki na O. Jagiełły. W 100 % zamortyzowane. Przestarzała 

technologia. całkowicie niezdatne do dalszej eksploatacji, zepsute. Odzyskano część stalową 

systemu i przekazano na złom, 

 zasilanie awaryjne przepompowni na ul. Budzyńskiej, środek całkowicie zamortyzowany, 

naprawa to 70 % wartości środka trwałego i brak pewności co do dalszego sprawnego działania 

urządzenia,  
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 spektofotometr O. Jagieły - urządzenie do badania fizykochemicznego ścieków. Całkowicie 

wyeksploatowane, nie działające poprawnie w 100 % zamortyzowane, przestarzała 

technologia, 

 wago-suszarka O. Jagiełły - w 100 % zamortyzowana, nie nadająca się do dalszej eksploatacji, 

 kosa spalinowa O. Chemików - koszt naprawy przewyższa wartość zakupu nowego urządzenia. 

Kosa w 100 % zamortyzowana, całkowicie wyeksploatowana, 

 rozsiewacz nawozu (piaskarka) O. Chemików – urządzenie całkowicie zamortyzowane, 

wyeksploatowane, nie nadające się do dalszego użytku, 

 przyczepa rolnicza PRONAR  O. Solecka – wartość remontu przekracza jej wartość. Przyczepa 

w 100 % zamortyzowana.  

Przyczepa została sprzedana za 2 000,00 zł brutto. 

 

Inwestycje rozpoczęte  

  Nierozliczone nakłady poniesione w latach poprzednich  na zadanie pn. 

”Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Domy Polne ” etap I  
595 983,83 zł 

  Opracowano projekt kanalizacji sanitarnej Domy Polne – etap II 
21 000,00 zł 

Razem  616 983,83 zł 

 

Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Soleckiej w Bieruniu” było 

realizowane przy współudziale środków zewnętrznych tj. w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa  

w aglomeracjach”, II oś priorytetowa Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.  

Celem głównym projektu było ulepszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie 

gminy Bieruń, poprzez przebudowę oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków przy ul. Soleckiej.  

Całkowity koszt realizacji projektu netto - 11 258 995,17 zł, z czego:  

 środki POIiŚ –  7 159 897,54 zł, 

 środki własne - 4 099 097,63 zł.  

W roku sprawozdawczym zakończono budowę w/w zadania. Łącznie w 2020 r. wydatkowano kwotę 

brutto 1 499 095,09 zł, z czego 310 444,53 zł to dotacja z POIiŚ, a pozostała część to środki własne  

w wysokości brutto 1 188 650,56 zł.  

Na inwestycję pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Domy Polne”- etap II 

wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę 21 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej 

budowy kanalizacji sanitarnej. 
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W roku sprawozdawczym Spółka odebrała  1 021 894,9 m3 ścieków, tj. o 15 887,1 m3  więcej niż w 2019 

roku.  

 

Odebrano ścieki od: 

 domy prywatne  310 527,9 m3 

 wspólnoty  207 424,0 m3 

 szkoły, przedszkola  5 844,0 m3  

 lokale użytkowe  9 356,5 m3 

 przedsiębiorstwa  461 710,7 m3 

 domy kultury, kluby sportowe  7 437,0 m3 

 budynki komunalne  15 384,0 m3 

 pozostali  1 023,0 m3 

 

Największymi dostawcami ścieków w grupie pozostałych są: 

 

 Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. 248 247,6 m3 

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 178 820,0 m3 

 NITROERG S.A. 5 325,0 m3 

 ERG –BIERUŃ Folie Sp. z o.o.  5 991,0 m3 

 

 

W 2020 r. w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków miała zastosowanie 

taryfa jednoczłonowa dla wszystkich odbiorców, zawierająca odniesienie do 1 m3 odprowadzonych 

ścieków. 

 

Poniższa tabela przedstawia ceny, które obowiązywały w 2020 r. 

Wyszczególnienie 

Taryfa 

od 21.06.2019 r. 

do 20.06.2020 r. 

Taryfa 

od 21.06.2020 r. 

do 20.06.2021 r. 

netto zł/m3 brutto zł/m3 netto zł/m3 brutto zł/m3 

Cena za odprowadzenie i 

oczyszczenie 1 m3 ścieków dla 

wszystkich odbiorców 

6,67 7,20 6,80 7,34 

 

 


