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W roku 2021 swą pracę kontynuowało 
23 Radnych VIII kadencji Rady Miasta. 
W okresie sprawozdawczym  odbyło się 
12 sesji, na których podjęto 134 uchwa-
ły. Radni pracowali także na posiedze-
niach organów pomocniczych, jakimi 
są komisje stałe Rady Miasta, mające 
określony zakres merytoryczny swoich 
zadań, ustawowo przypisanych jako 
zadania gminy, tj. Komisji Rewizyjnej, 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bu-
dżetu, Komisji Gospodarki Komunal-
nej, Komisji Gospodarki Przestrzennej 
i Ochrony Środowiska, Komisji Eduka-
cji, Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży, 
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej  
i Rodziny oraz Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji. Łącznie odbyło się 89 posie-
dzeń komisji, które wydały 123 opinie 
i podjęły 13 uchwał. Radni złożyli 13 in-
terpelacji i zapytań.

Wykonanie uchwał powierzono:
•	 114	–	Prezydentowi	Miasta,		
•	 13	–	Przewodniczącemu	Rady	Miasta,
•	 1	 –	 Przewodniczącemu	 Rady	 Miasta	 

i Prezydentowi Miasta,
•	 6	 uchwał	 zrealizowanych	 zostało	 
w	momencie	ich	podjęcia	–	dotyczyły	
one: zatwierdzenia planów pracy ko-
misji stałych Rady Miasta na 2021 rok, 
udzielenia Prezydentowi Miasta wo-
tum zaufania, rozpatrzenia i zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu za 2020 rok, udzielenia 
Prezydentowi Miasta Żory absolu-
torium z tytułu wykonania budżetu 
za 2020 rok oraz uchwały dotyczące 
wyrażenia zgody na zawarcie umów 
związanych z realizacją zadania pn.: 
„Uzupełnienie sieci kolejowej o po-
łączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju 
z Katowicami” w ramach Programu 
Uzupełnienia Lokalnej i Regional-

nej	 Infrastruktury	Kolejowej	 –	Kolej+	 
do 2028 roku. 

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego przesłano  
52 uchwały, a 2 podano do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty.

Nadzór Prawny Wojewody Śląskiego 
unieważnił 5 uchwał Rady Miasta w ca-
łości i 1 w części.

I.
Informacje wstępne
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XXVI SESJA RADY MIASTA  
z dnia 28.01.2021 r.

Uchwały od Nr 370 do 383

Uchwała Nr 370/XXVI/21 w sprawie 
wyrażenia zgody na  nabycie na rzecz 
Gminy Miejskiej Żory nieruchomości 
zabudowanej (Garnizon).

–	Uchwała	została	zrealizowana.	

Uchwała Nr 371/XXVI/21 w sprawie wy-
rażenia zgody na podwyższenie kapi-
tału zakładowego poprzez wniesienie 
wkładu  pieniężnego do spółki Nowe 
Miasto Sp. z o.o. w Żorach o wartości 
1.500.000 zł.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Gmina	
Miejska Żory objęła 1500 nowych udzia-
łów po 1.000,00 zł za  każdy udział. Sąd 
Rejonowy w Gliwicach X Wydział Go-
spodarczy w dniu 20.04.2021 r. dokonał 
wpisu podwyższenia kapitału Spółki. 

Uchwała Nr 372/XXVI/21 w sprawie 
zmian w budżecie miasta Żory na 2021 
rok.

–	Uchwała	została	zrealizowana.	Opubli-
kowana w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego w dniu 01.02.2021r. 
–	Dz.U.	poz.	764.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między 
innymi zwiększenia budżetu na realiza-
cję	wydatków	związanych	z	DD	Senior+	
w dziale 853 w kwocie 500 000,00 zł 
oraz zmniejszenia dotacji podmiotowej  
na zadania bieżące o kwotę 1.148.000,00 zł.  

Uchwała Nr 373/XXVI/21 w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finan-
sowej miasta Żory na lata 2021-2032.

–	Uchwała	została	zrealizowana.	

Uchwała Nr 374/XXVI/21 w sprawie za-
ciągnięcia kredytu bankowego dłu-

goterminowego na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu za-
ciągniętych kredytów i pożyczek.

- Uchwała została zrealizowana.  

Uchwała Nr 375/XXVI/21 w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Miejskiej Żory nieruchomości  
zabudowanej.

–	Uchwała	została	zrealizowana.

Uchwała Nr 376/XXVI/21 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie poro-
zumienia z miastem Jastrzębie-Zdrój 
w przedmiocie powierzenia miastu 
Jastrzębie-Zdrój realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy spo-
łecznej polegającego na świadcze-
niu usług przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy  w Jastrzębiu-Zdroju  
na rzecz mieszkańców miasta Żory.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Miesz-
kańcy miasta Żory mogą otrzymać 
miejsce w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Jastrzębiu Zdroju.  
W 2021 r. nie było żadnego skierowania 
do tej placówki.

Uchwała Nr 377/XXVI/21 w sprawie 
zmiany uchwały Rady Miasta Żory  
nr 552/XLIV/18 z dnia 21 czerwca 2018 
roku w sprawie przyjęcia Programu 
ograniczenia niskiej emisji w budyn-
kach mieszkalnych jednorodzinnych 
na terenie miasta Żory na lata 2018-
2021.

–	Uchwała	została	zrealizowana.

Uchwała Nr 378/XXVI/21 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mień z innymi powiatami i gminami  
w sprawie organizowania, prowadze-
nia i finansowania nauki religii innych 
kościołów i związków wyznaniowych.

II.
Informacja o realizacji uchwał
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–	Uchwała	została	zrealizowana	w	części.	
Podpisano porozumienia z powiatem 
pszczyńskim i wodzisławskim oraz 
miastami: Jastrzębie Zdrój, Pawłowi-
ce, Wodzisław Śląski, Rybnik, Suszec, 
Świerklany. 

Uchwała Nr 379/XXVI/21 w sprawie de-
legowania radnych do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku.

–	Uchwała	została	zrealizowana.

Uchwała Nr 380/XXVI/21 w sprawie za-
twierdzenia planów pracy komisji sta-
łych Rady Miasta na 2021 rok.

–	Uchwała	została	zrealizowana	z	chwilą	
podjęcia.

Uchwała Nr 381/XXVI/21 w sprawie 
rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 
13.12.2020 r.

–	Uchwała	została	zrealizowana.

Uchwała Nr 382/XXVI/21 w sprawie 
rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 
14.12.2020 r.

–	Uchwała	została	zrealizowana.

Uchwała Nr 383/XXVI/21 w sprawie 
rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 
21.12.2020 r. 

–	Uchwała	została	zrealizowana.

XXVII SESJA RADY MIASTA  
z dnia 25.02.2021 r.

Uchwały od Nr 384 do 390

Uchwała Nr 384/XXVII/21 w spra-
wie zmian w budżecie miasta Żory  
na 2021 r.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
01.03.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	1472.	Zwięk-
szono między innymi o 35.000,00 zł. 
dotację podmiotową na działalność 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, reali-
zującego zadani na rzecz seniorów.

Uchwała Nr 385/XXVII/21 w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finan-
sowej miasta Żory na lata 2021-2032.

–	Uchwała	została	zrealizowana.

Uchwała Nr 386/XXVII/21 w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie 
miasta Żory w 2021 r.

–	Uchwała	 została	 unieważniona	 przez	
nadzór prawny Wojewody Śląskiego.  
Opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego w dniu 
01.03.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	1473.

Uchwała Nr 387/XXVII/21 w sprawie za-
warcia porozumienia pomiędzy mia-
stem Żory i miastem Rybnik w spra-
wie realizacji zadania publicznego  
w zakresie odprowadzania wód opa-
dowych i roztopowych z odcinka Dro-
gi Regionalnej w km 0+072,59 - km 
1+490,00.

–	Uchwała	została	zrealizowana.		

Uchwała Nr 388/XXVII/21 w sprawie za-
miaru przekształcenia Zespołu Szkół 
Specjalnych w Żorach.

–	Uchwała	 została	 unieważniona	 przez	
nadzór prawny Wojewody Śląskiego.  

Uchwała Nr 389/XXVII/21 w sprawie 
skargi na działania Prezydenta Miasta.

–	Uchwała	została	zrealizowana.

Uchwała Nr 390/XXVII/21 w sprawie 
skargi na działania Zastępcy Prezy-
denta Miasta.

–	Uchwała	została	zrealizowana.

XXVIII SESJA RADY MIASTA  
z dnia 25.03.2021 r.

Uchwały od Nr 391 do 403

Uchwała Nr 391/XXVIII/21 w sprawie 
zmian w budżecie miasta Żory na 2021 r.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opubli-
kowana w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego w dniu 30.03.2021 r. 
–	Dz.	U.	poz.	2150.	Zwiększono	między	inny-
mi wydatki o kwotę 16.436,00 zł w związku 
z dofinansowaniem z Funduszu Przeciw-
działania Covid-19, które przeznaczono na 
zakup środków ochrony osobistej oraz 
na zakup niezbędnego sprzętu i wy-
posażenia w MDPS, a także dokona-
no zwiększenia dotacji podmiotowej 
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o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem 
na produkcję filmu promującego uro-
czystość The European Museum of the 
Yeard Award.

Uchwała Nr 392/XXVIII/21 w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finan-
sowej miasta Żory na lata 2021-2032.

–	Uchwała	została	zrealizowana.	

Uchwała Nr 393/XXVIII/21 w sprawie 
szczegółowych zasad, sposobu i try-
bu umarzania, odraczania lub rozkła-
dania na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
30.03.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	2151.

Uchwała Nr 394/XXVIII/21 w sprawie 
przekazania Komendzie Miejskiej Poli-
cji w Żorach środków finansowych.

–	Uchwała	została	zrealizowana.	Przeka-
zano Komendzie Miejskiej Policji kwo-
tę 80.000,00 zł. ze środków zaplanowa-
nych w budżecie miasta stanowiących 
przychód Wojewódzkiego Funduszu 
Wsparcia Policji na uruchomienie do-
datkowych służb patrolowych poli-
cjantów. 

Uchwała Nr 395/XXVIII/21 w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabi-
litacji zawodowej i rehabilitacji spo-
łecznej osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków przekazanych  
z Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych na reali-
zację tych zadań w 2021 roku.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Wyko-
nano wszystkie zaplanowane w tym 
zakresie zadania. 

Uchwała Nr 396/XXVIII/21 w sprawie 
zasad Żorskiego Budżetu Obywatel-
skiego. 

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
30.03.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	2152.	Wprowa-
dzenie budżetu obywatelskiego jest 
obowiązkowe w miastach na prawach 

powiatu. Jej celem jest zwiększenie za-
angażowania mieszkańców w proces 
decydowania o tym, na co przeznaczyć 
cześć miejskiego budżetu. Na mocy tej 
uchwały przeprowadzono całą proce-
durę związaną z wyłonieniem do re-
alizacji projektów w Żorskim Budżecie 
Obywatelskim 2022. Żorzanie oddali 
w sumie 5.240 głosów, z których waż-
ne były 4.922. To najwyższa frekwencja 
w historii Żorskiego Budżetu Obywa-
telskiego. Zdecydowanym zwycięzcą 
został projekt pn. „Żorska Strefa Teni-
sa”	 –	 uzyskał	 42,9%	 głosów.	 Głosami	
mieszkańców do realizacji wybrano 
także projekt pn. „Przyjazne zagospo-
darowanie terenów wokół budynków 
Szkoły Podstawowej Nr 13 na Osiedlu 
Pawlikowskiego”.  

Uchwała Nr 397/XXVIII/21 w sprawie 
przyjęcia „Strategii rozwoju elektro-
mobilności w mieście Żory”.

–	Zasadniczym	 celem	 „Strategii	 rozwo-
ju elektromobilności w mieście Żory” 
jest stworzenie warunków do rozwo-
ju elektromobilności w zgodności  
z opracowanym i przyjętym uchwałą 
Rady Miasta Żory nr 376/XXXI/17 z dnia  
27 kwietnia 2017 r. „Planem zrówno-
ważonej mobilności miejskiej dla mia-
sta Żory”, a co za tym idzie realizacją 
wizji rozwoju miasta, w którym jest 
czyste powietrze, zmniejszony hałas  
i po którym mieszkańcy miasta i oso-
by przyjezdne poruszają się bezpiecz-
nie, szybko i wygodnie. Rok 2021 był 
pierwszym niepełnym rokiem realiza-
cji niniejszej strategii. Mając na uwa-
dze zapisy umowy o dofinansowanie 
realizacji ww. dokumentu, w styczniu  
2022 r. przekazano do Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej pierwszy raport  
z utrzymania trwałości efektów osią-
gniętych w wyniku realizacji „Strategii 
rozwoju elektromobilności w mieście 
Żory” sporządzony po niepełnym roku 
użytkowania. 

Uchwała Nr 398/XXVIII/21 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 593/LIV/10 Rady 
Miasta Żory z dnia 10.11.2010 r. w spra-
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wie przekształcenia jednostki budże-
towej w zakład budżetowy.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Roz-
szerzono przedmiot działalności go-
spodarczej Zakładu Aktywności Za-
wodowej oraz rozszerzono miejsce jej 
prowadzenia.

Uchwała Nr 399/XXVIII/21 w sprawie 
ustalenia statutu Miejskiego Żłobka  
w Żorach.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
30.03.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	2153.

Uchwała Nr 400/XXVIII/21 w sprawie 
zaliczenia dróg do kategorii dróg gmin-
nych oraz ustalenia ich przebiegu.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
30.03.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	2154.

Uchwała Nr 401/XXVIII/21 w sprawie 
przekazania Wojewódzkiemu Sądowi 
Administracyjnemu w Gliwicach skar-
gi na Uchwałę nr  78/V/19 Rady Miasta 
Żory z dnia 28 lutego 2019 r. i udziele-
nia odpowiedzi na skargę.

–	Uchwała	została	zrealizowana.

Uchwała Nr 402/XXVIII/21 w sprawie 
przekazania Wojewódzkiemu Sądowi 
Administracyjnemu w Gliwicach skar-
gi Pana Dariusza Opalskiego i Pana 
Jerzego Dąbrowskiego na Uchwałę  
nr 216/XVII/16 Rady Miasta Żory z dnia 
31 marca 2016 r. i udzielenia odpowie-
dzi na skargę.

–	Uchwała	została	zrealizowana.

Uchwała Nr 403/XXVIII/21 w sprawie 
stwierdzenia powierzenia spółce Za-
kłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Żorach realizacji zadania własnego 
Gminy Żory w zakresie zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 
samorządowej.

–	Uchwała	 Nr	 403/XXVIII/21	 i	 Nr	 405/
XXIX/21 jest konsekwencją realizowa-
nego na rzecz miasta Żory programu 
z „Przyszłością w Żorach”. Dotyczą 

powierzenia Spółce kolejnego etapu 
budowy budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych 1-2, 3 przy ul. Jastrzębiej  
i Sokolej oraz oddawania w najem lo-
kali mieszkalnych. Gmina Miejska Żory 
zobowiązała się udzielać Spółce wspar-
cia finansowego poprzez obejmowanie 
nowych udziałów w zamian za wkład 
pieniężny w podwyższonym kapitale 
zakładowym Spółki, zgodnie z przy-
jętym harmonogramem dokapitali-
zowań na łączną kwotę 55.200,000 zł  
w latach 2021-2035. 

XXIX SESJA RADY MIASTA  
z dnia 29.04.2021 r.

Uchwały od Nr 404 do 418

Uchwała Nr 404/XXIX/21 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji Żory Spółka z o.o. w Żorach.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Zgro-
madzenie Wspólników PWiK Żory  
sp. z o.o., podjęło  uchwały nr 8/3/2021 
z dnia 25.05.2021 r. oraz 1/4/2022 z dnia 
23.09.2021 r. w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego spółki. 

Uchwała Nr 405/XXIX/21 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego 
spółki Zakłady Techniki Komunalnej 
sp. z o.o. z siedzibą w Żorach.

–	Uchwała	została	zrealizowana.	

Uchwała Nr 406/XXIX/21 w sprawie  
zmian w budżecie miasta Żory na 2021 r.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
10.05.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	3381.	Zmiany	
dotyczyły między innymi zwiększenia 
dotacji podmiotowej na naprawę wy-
miennika ciepła oraz wymianę instala-
cji CT w budynku kina „Scena Na Sta-
rówce” oraz na modernizację systemu 
wentylacji i klimatyzacji w MOK.

Uchwała Nr 407/XXIX/21 w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finan-
sowej miasta Żory na lata 2021-2035.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Zmia-
ny dotyczyły zadania inwestycyjnego  
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pn. „Remont zabytkowej kamienicy 
przy	 ul.	 Dworcowej	 7	 w	 Żorach	 –	 jej	
adaptacja  na potrzeby 6 mieszkań so-
cjalnych.

Uchwała Nr 408/XXIX/21 w sprawie 
zwolnienia i zwrotu części opłaty po-
branej w 2021 roku od przedsiębiorców 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczo-
nych do spożycia w miejscu sprzedaży.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
10.05.2021	 r.	 –	Dz.	U.	poz.	3382.	W	ra-
mach realizacji uchwały dokonano 
zwrotu 1/3 rocznej opłaty 13 przedsię-
biorcom oraz zwolniono wszystkich 
przedsiębiorców z II raty opłaty za ko-
rzystanie z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży.

Uchwała Nr 409/XXIX/21 w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie mia-
sta Żory.

–	Uchwała	była	 realizowana	na	bieżąco.	
Opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego w dniu 
10.05.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	3383.

Uchwała Nr 410/XXIX/21 w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu  
Gminy Żory i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę  
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.

–	Uchwała	 jest	 konsekwencją	 zmian	
wprowadzonych uchwałą Nr 410/XXI-
X/21 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie mia-
sta Żory.  Uchwała była realizowana na 
bieżąco. Opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego 
w	dniu	10.05.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	3384.

 
 

Uchwała Nr 411/XXIX/21 w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi składanej przez wła-
ścicieli nieruchomości.

- Uchwała została zrealizowana. Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
10.05.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	3385.

Uchwała Nr 412/XXIX/21 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umów 
związanych z realizacją zadania  
pn.: „Uzupełnienie  sieci kolejowej  
o połączenie kolejowe Jastrzębia-
Zdroju z Katowicami” w ramach Pro-
gramu Uzupełnienia Lokalnej i Re-
gionalnej Infrastruktury Kolejowej 
– Kolej+ do 2028 roku.

–	Uchwała	została	zrealizowana	z	chwilą	
podjęcia.

Uchwała Nr 413/XXIX/21 w sprawie 
określenia sezonu kąpielowego oraz 
wykazu kąpielisk na terenie miasta 
Żory w 2021 r. 

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
10.05.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	3386.

Uchwała Nr 414/XXIX/21 w sprawie 
przyznania pierwszeństwa nabycia 
prawa własności lokalu garażowego 
nr 107 wraz z przynależnym udziałem 
w prawie użytkowania wieczystego do 
nieruchomości położonej w Żorach, 
obręb Żory, oznaczonej jako działki  
nr 2411/142.

–	Uchwała	jest	w	trakcie	realizacji	z	uwa-
gi na konieczność ponownej wyceny 
wartości rynkowej zbywanej nierucho-
mości.

Uchwała Nr 415/XXIX/21 w sprawie 
przekazania Wojewódzkiemu Sądowi 
Administracyjnemu w Gliwicach skar-
gi na Uchwałę nr 368/XXV/20 Rady Mia-
sta Żory z dnia 23 grudnia 2020 roku  
i udzielenia odpowiedzi na skargę.

–	Uchwała	została	zrealizowana.
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Uchwała Nr 416/XXIX/21 w sprawie 
rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 
17.02.2021 r.

–	Uchwała	została	zrealizowana.	Przesła-
no podmiotowi wnoszącemu petycję 
informację o sposobie jej rozpatrzenia 
przez Radę Miasta Żory.

Uchwała Nr 417/XXIX/21 w sprawie 
rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 
08.03.2021 r.

–	Uchwała	została	zrealizowana.	Przesła-
no  podmiotowi wnoszącemu petycję 
informację o sposobie jej rozpatrzenia 
przez Radę Miasta Żory.

Uchwała Nr 418/XXIX/21 w sprawie 
skargi na dyrektorów szkół.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Poin-
formowano stronę skarżącą o rozstrzy-
gnięciu Rady Miasta.

XXX SESJA RADY MIASTA  
z dnia 27.05.2021 r.

Uchwały od Nr 419 do 428

Uchwała Nr 419/XXX/21 w sprawie zmian 
w budżecie miasta Żory na 2021 r.

–	Uchwała	została	zrealizowana	w	części.	
W realizacji pozostaje zadanie doty-
czące adaptacji kamienicy na potrzeby  
6 mieszkań socjalnych. Opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa	 Śląskiego	 w	 dniu	 01.06.2021	 r.	 –	 
Dz. U. poz. 3832.

Uchwała Nr 420/XXX/21 w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finan-
sowej miasta Żory na lata 2021-2035.

–	Uchwała	została	zrealizowana	w	części.		

Uchwała Nr 421/XXX/21 w sprawie za-
ciągnięcia pożyczki długoterminowej 
na zadanie: „Modernizacja źródeł cie-
pła w ramach Programu ograniczenia 
niskiej emisji dla miasta Żory na lata 
2018-2021” (IV etap – 2021 r.)

–	Uchwała	została	zrealizowana.	W	roku	
sprawozdawczym modernizacji pod-
danych zostało 307 kotłów niespełnia-
jących norm niskoemisyjnych.

Uchwała Nr 422/XXX/21 w sprawie 
określenia wzoru wniosku o przyzna-
nie dodatku mieszkaniowego oraz 
wzoru deklaracji o dochodach gospo-
darstwa domowego.

- Uchwała została zrealizowana. Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
01.06.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	3833.

Uchwała Nr 423/XXX/21 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Opie-
ki nad Zabytkami miasta Żory na lata 
2021 – 2024.

–	Uchwała	 została	 unieważniona	 przez	
nadzór prawny Wojewody Śląskiego.  

Uchwała Nr 424/XXX/21 w sprawie 
nadania statutu Miejskiemu  Ośrodko-
wi Pomocy Społecznej w Żorach.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
01.06.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	3834.

Uchwała Nr 425/XXX/21 w sprawie 
uchylenia uchwał Rady Miasta Żory.

–	Uchwała	została	zrealizowana.		

Uchwała Nr 426/XXX/21 w sprawie 
nadania odcinkom ulic nazw  Amety-
stowa i Adama Józefa Rostka.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
01.06.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	3835.	Nazwy	
ulic wprowadzono do bazy Ewidencji 
Miejscowości Ulic i Adresów (EMU-
iA) oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w sprawie szczegóło-
wych zasad prowadzenia, stosowania 
i udostępniania krajowego rejestru 
urzędowego podziału terytorialnego 
kraju oraz związanych z tym obowiąz-
ków organów administracji rządowej  
i jednostek samorządu terytorial-
nego, przesłano informację o nowo 
uchwalonych ulicach do Głównego 
Urzędu Statystycznego O/Rybnik ce-
lem wprowadzenia danych do bazy TE-
RYT. Dodatkowo, zbiór EMUiA zgodnie  
z § 10 rozporządzenia  Ministra Rozwo-
ju Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 
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2021 r.  w sprawie ewidencji miejsco-
wości, ulic i adresów  jest cyklicznie 
przekazywany do państwowego re-
jestru granic i powierzchni jednostek 
podziałów terytorialnych kraju (PRG).

Uchwała Nr 427/XXX/21 w sprawie 
nadania odcinkom ulic nazw Łęgowa 
i Jęczmienna.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
01.06.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	3836.	Nazwy	
ulic wprowadzono do bazy Ewidencji 
Miejscowości Ulic i Adresów (EMU-
iA) oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w sprawie szczegóło-
wych zasad prowadzenia, stosowania 
i udostępniania krajowego rejestru 
urzędowego podziału terytorialnego 
kraju oraz związanych z tym obowiąz-
ków organów administracji rządowej  
i jednostek samorządu terytorialnego, 
przesłano informację o nowo uchwa-
lonych ulicach do Głównego Urzę-
du Statystycznego O/Rybnik celem 
wprowadzenia danych do bazy TERYT. 
Dodatkowo, zbiór EMUiA zgodnie  
z § 10 rozporządzenia  Ministra Rozwo-
ju Pracy i Technologii z dnia  21 lipca 
2021r.  w sprawie ewidencji miejsco-
wości, ulic i adresów  jest cyklicznie 
przekazywany do państwowego re-
jestru granic i powierzchni jednostek 
podziałów terytorialnych kraju (PRG).

Uchwała Nr 428/XXX/21 w sprawie 
nadania odcinkowi ulicy nazwy Józefa 
Wyrobka.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
01.06.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	3837.	Nazwy	
ulic wprowadzono do bazy Ewidencji 
Miejscowości Ulic i Adresów (EMUiA) 
oraz zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia, stosowania i udostęp-
niania krajowego rejestru urzędowe-
go podziału terytorialnego kraju oraz 
związanych z tym obowiązków orga-
nów administracji rządowej i jednostek 
samorządu terytorialnego, przesłano 

informację o nowo uchwalonych uli-
cach do Głównego Urzędu Statystycz-
nego O/Rybnik celem wprowadzenia 
danych do bazy TERYT. Dodatkowo, 
zbiór EMUiA zgodnie z § 10 rozporzą-
dzenia  Ministra Rozwoju Pracy i Tech-
nologii z dnia  21 lipca 2021 r. w sprawie 
ewidencji miejscowości, ulic i adresów  
jest cyklicznie przekazywany do pań-
stwowego rejestru granic i powierzch-
ni jednostek podziałów terytorialnych 
kraju (PRG).

XXXI SESJA RADY MIASTA  
z dnia 24.06.2021 r.

Uchwały od Nr 429 do 438

Uchwała Nr 429/XXXI/21 w sprawie 
udzielenie Prezydentowi Miasta wo-
tum zaufania.

–	Uchwała	została	zrealizowana	z	chwilą	
jej podjęcia.

Uchwała Nr 430/XXXI/21 w sprawie roz-
patrzenia i zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu za 2020 r.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana	 
z chwilą jej podjęcia. Sprawozdanie 
opublikowano w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego w dniu 
30.06.2021	r.	–	Dz.	U.	Nr	4520.

Uchwała Nr 431/XXXI/21 w sprawie 
udzielenia Prezydentowi Miasta Żory 
absolutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu za 2020 rok.

–	Uchwała	została	zrealizowana	z	chwilą	
jej podjęcia. Rada Miasta udzieliła Pre-
zydentowi absolutorium.

Uchwała Nr 432/XXXI/21 w spra-
wie zmian w budżecie miasta Żory  
na 2021 rok.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
30.06.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	4508.

Uchwała Nr 433/XXXI/21 w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finan-
sowej miasta Żory na lata 2021-2035.

–	Uchwała	została	zrealizowana.		
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Uchwała Nr 434/XXXI/21 w sprawie 
udzielenia dotacji z budżetu Gminy 
Miejskiej Żory na rok 2021, na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i ro-
boty budowlane przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru zabytków i obiektach 
gminnej ewidencji zabytków, znajdują-
cych się na  terenie Miasta Żory.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Udzie-
lono dotacji celowej  w wysokości 
20.000,00 zł, stanowiącej refundację 
części poniesionych nakładów ko-
niecznych, za przeprowadzone w roku 
2020 prace remontowo-budowlane 
budynku przy ul. Fabrycznej.

Uchwała Nr 435/XXXI/21 w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia z Miastem Rybnik w przedmiocie 
powierzenia Miastu Rybnik realizacji 
zadania publicznego z zakresu pomo-
cy społecznej polegającego na świad-
czeniu usług przez Dom dla Matek  
z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 
w Rybniku na rzecz mieszkańców Mia-
sta Żory.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
30.06.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	4509.

Mieszkanki miasta Żory w razie koniecz-
ności mogą korzystać z pobytu w domu 
dla matek z małoletnimi dziećmi i ko-
biet w ciąży. W 2021 r. nie wystąpiła taka 
potrzeba.

Uchwała Nr 436/XXXI/21 w sprawie 
ustalenia regulaminu targowisk miej-
skich w Żorach.

–	Uchwała	 została	 unieważniona	 
w części przez nadzór prawny Woje-
wody Śląskiego. W pozostałym zakre-
sie uchwała została zrealizowana.

Uchwała Nr 437/XXXI/21 w sprawie 
nadania odcinkom dróg wewnętrz-
nych nazw: Na Wzgórzu, Karkonoska 
oraz Franciszka Smusza.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
30.06.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	4510.	Nazwy	

ulic wprowadzono do bazy Ewidencji 
Miejscowości Ulic i Adresów (EMUiA) 
oraz zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia, stosowania i udostęp-
niania krajowego rejestru urzędowe-
go podziału terytorialnego kraju oraz 
związanych z tym obowiązków orga-
nów administracji rządowej i jednostek 
samorządu terytorialnego, przesłano 
informację o nowo uchwalonych uli-
cach do Głównego Urzędu Statystycz-
nego O/Rybnik celem wprowadzenia 
danych do bazy TERYT. Dodatkowo, 
zbiór EMUiA zgodnie z § 10 rozporzą-
dzenia  Ministra Rozwoju Pracy i Tech-
nologii z dnia  21 lipca 2021 r. w sprawie 
ewidencji miejscowości, ulic i adresów  
jest cyklicznie przekazywany do pań-
stwowego rejestru granic i powierzch-
ni jednostek podziałów terytorialnych 
kraju (PRG).

Uchwała Nr 438/XXXI/21 w sprawie 
zmiany uchwały nr 171/XIII/15 Rady 
Miasta Żory z 26 listopada 2015 r.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
30.06.2021	 r.	 –	 Dz.U.	 poz.	 4511.	 Na-
zwy ulic wprowadzono do bazy Ewi-
dencji Miejscowości Ulic i Adresów 
(EMUiA) oraz zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami w sprawie szczegó-
łowych zasad prowadzenia, stosowa-
nia i udostępniania krajowego rejestru 
urzędowego podziału terytorialnego 
kraju oraz związanych z tym obowiąz-
ków organów administracji rządowej  
i jednostek samorządu terytorialnego, 
przesłano informację o nowo uchwa-
lonych ulicach do Głównego Urzędu 
Statystycznego O/Rybnik celem wpro-
wadzenia danych do bazy TERYT. Do-
datkowo, zbiór EMUiA zgodnie z § 10 
rozporządzenia  Ministra Rozwoju Pra-
cy i Technologii z dnia  21 lipca 2021 r.  
w sprawie ewidencji miejscowości, ulic 
i adresów  jest cyklicznie przekazywa-
ny do państwowego rejestru granic  
i powierzchni jednostek podziałów te-
rytorialnych kraju (PRG).
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XXXII SESJA RADY MIASTA  
z dnia 29.07.2021 r.

Uchwały od Nr 439 do 449

Uchwała Nr 439/XXXII/21 w spra-
wie zmian w budżecie miasta Żory  
na 2021 r.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
03.08.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	5253.

Uchwała Nr 440/XXXII/21 w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finan-
sowej miasta Żory na lata 2021-2035.

–	Uchwała	została	zrealizowana.

Uchwała Nr 441/XXXII/21 w sprawie 
uchylenia Uchwały nr 189/XV/16 Rady 
Miasta Żory z dnia 28 stycznia 2016 roku 
oraz Uchwały nr 83/VI/19 Rady Miasta 
Żory z dnia 28 marca 2019 roku.

–	Uchwała	została	zrealizowana.

Uchwała Nr 442/XXXII/21 w sprawie 
zmiany Uchwały Rady Miasta Żory  
nr 362/XXV/20 z dnia 23 grudnia  
2020 r. w sprawie zasad udzielania do-
tacji celowej z budżetu miasta Żory  
na inwestycje związane z ochroną 
środowiska oraz trybu postępowania  
w sprawie udzielenia dotacji i sposobu 
jej rozliczania.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu  
03.08.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	5254.

Uchwała Nr 443/XXXII/21 w sprawie wy-
rażenia zgody na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy użytkowania nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Żory.

–	Uchwała	została	zrealizowana.

Uchwała Nr 444/XXXII/21 w sprawie 
zmiany Uchwały Rady Miasta Żory  
nr 362/XXX/17 z 30 marca 2017 r.  
w sprawie przyjęcia Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji Miasta Żory  
do 2023 roku.

–	Uchwała	została	zrealizowana.	Uzupeł-
nienie Programu o nowe, wskazane 

poniżej projekty pozwoliło na ubiega-
nie się o dofinansowanie w formie tzw. 
pożyczki rewitalizacyjnej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 na realizację przedsięwzię-
cia	pn.	„Zielona	brama	do	przyszłości	–	
kompleksowa rewitalizacja przestrzeni 
starego miasta w Żorach”. Projekt ten 
może objąć swoim zakresem realizację 
następujących przedsięwzięć:  
•	 Żory	 transformacyjne	 –	 Żory	 i	 re-

gion	na	przełomie	tysiącleci	–	GAR-
NIZON ZMIAN,

•	 Zielony	łącznik	zmian	–	komplekso-
wa rewitalizacja przestrzeni starego 
miasta w Żorach,

•	 Żory	przyszłości	-	GALERIA	CZYSTE-
GO POWIETRZA,

•	 Żory	tu	i	teraz	–	działania	infrastruk-
turalne uzupełniające: ul. Klimka; 
Rynek; ul. Ogrodowa,

•	 Zwiększenie	funkcjonalności	Parku	
Cegielnia w kontekście podnosze-
nia szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa mieszkańców i posze-
rzenia możliwości spędzania czasu 
wolnego.

Uchwała Nr 445/XXXII/21 w sprawie 
określenia szczegółowego trybu i har-
monogramu opracowania projektu 
„Strategii Rozwoju Miasta Żory 2030+”, 
w tym trybu jej konsultacji, o których 
mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju.

–		Nowelizacja	ustawy	o	zasadach	prowa-
dzenia polityki rozwoju oraz niektórych 
innych ustaw, przyjęła zestandaryzo-
waną metodę konstruowania strategii 
lokalnych i zapewnienia udziału społe-
czeństwa w tym procesie. Zakres do-
kumentu strategicznego gminy zde-
finiowano w znowelizowanej ustawie  
o samorządzie gminnym. 

Zadanie związane z opracowaniem 
projektu Strategii rozwoju miasta Żory 
2030+	 jest	 w	 fazie	 realizacji	 zgodnie	 
z harmonogramem. W 2021 roku prze-
prowadzono prace analityczne i diagno-
styczne mające na celu sformułowanie 
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wniosków z diagnozy społeczno-gospo-
darczej miasta Żory, przeprowadzono 
warsztaty strategiczne i spotkania kon-
sultacyjne, w tym z ekspertami i lidera-
mi społeczno-gospodarczymi oraz opra-
cowano pierwszy projekt dokumentu. 
Aktualnie projekt dokumentu jest  
w fazie konsultacji. Przedłożenie pro-
jektu uchwały przyjmującej dokument 
do realizacji zaplanowano na koniec  
II kwartału 2022 r.  

Uchwała Nr 446/XXXII/21 w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie 
miasta Żory w 2021 roku.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
03.08.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	5255.

Uchwała Nr 447/XXXII/21 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Opie-
ki nad Zabytkami miasta Żory na lata 
2021-2024.

–	Uchwała	 jest	 w	 trakcie	 bieżącej	 re-
alizacji. Opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego 
w	dniu	03.08.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	5256.	
Wdrażanie gminnego programu po-
zwoli na:
•	 zahamowanie	procesów	degradacji	

zabytków i doprowadzenie do po-
prawy stanu ich zachowania, 

•	 podejmowanie	 przedsięwzięć	
umożliwiających tworzenie miejsc 
pracy związanych z opieką nad za-
bytkami, 

•	 wyznaczanie	 celów	 i	 kierunków	
działania w zakresie ochrony zabyt-
ków i krajobrazu kulturowego, słu-
żących do planowania badań i prac 
z zakresu ochrony zabytków i krajo-
brazu kulturowego oraz do plano-
wania rozwoju gminy, 

•	 upowszechnianie	 i	 promowanie	
dziedzictwa gminy, 

•	 wzmacnianie	współpracy	 z	właści-
cielami zabytków, środowiskami 
naukowymi, organizacjami poza-
rządowymi i innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego, 

•	 skuteczne	 zarządzanie	 zaso-
bem zabytków gminnych, a przez  
to wzmacnianie rozwoju gminy.

Uchwała Nr 448/XXXII/21 w sprawie 
rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag 
do projektu zmiany planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Żory.

–	Uchwała	została	zrealizowana.

Uchwała Nr 449/XXXII/21 w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Żory.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
13.08.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	5319.

XXXIII SESJA RADY MIASTA  
z dnia 02.09.2021 r.

Uchwały od Nr 450 do 458

Uchwała Nr 450/XXXIII/21 w spra-
wie zmian w budżecie miasta Żory  
na 2021 r.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
08.09.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	5813.	Zmiany	
dotyczyły między innymi zwiększenia 
dotacji celowej   na wpłatę raty za za-
kup zorganizowanej części przedsię-
biorstwa	 –	Muzeum	Ognia	w	 Żorach	
oraz na modernizację Klubu Wisus  
i modernizację wiaty w Osinach,  
a także zwiększenia dotacji podmioto-
wej na remont dachu części budynku 
Domu Kultury i pokrycie kosztów nie-
kwalifikowalnych projektu „Wirtual-
na Strefa Kultury” w ramach projektu 
Konwersja cyfrowa domów kultury.

Uchwała Nr 451/XXXIII/21 w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finan-
sowej miasta Żory na lata 2021-2035.

–	Uchwała	została	zrealizowana.	

Uchwała Nr 452/XXXIII/21 w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej 
w Banku Gospodarstwa Krajowego 
na realizację przedsięwzięcia „Zielona 
brama do przyszłości – kompleksowa 
rewitalizacja przestrzeni starego mia-
sta w Żorach”.
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–	Uchwała	 	 została	 zmieniona	Uchwałą	
Nr 463/XXXIV/21 z 30.09.2021 r.

Uchwała Nr 453/XXXIII/21 w sprawie 
przyjęcia zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowe-
go zasobu Gminy Miejskiej Żory.

–	Uchwała	 została	 unieważniona	 przez	
nadzór prawny Wojewody Śląskiego. 
Opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego w dniu 
08.09.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	5814.

Uchwała Nr 454/XXXIII/21 w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki pa-
liwa w Gminie Miejskiej Żory w roku 
szkolnym 2021/2022.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
08.09.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	5815.

Uchwała Nr 455/XXXIII/21 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mień z innymi powiatami i gminami  
w sprawie organizowania, prowadze-
nia i finansowania nauki religii innych 
kościołów i związków wyznaniowych.

–	Uchwała	została	zrealizowana	w	części.	
Podpisano porozumienia z powiatem 
pszczyńskim i wodzisławskim oraz 
miastami: Jastrzębie-Zdrój, Pawłowi-
ce, Wodzisław Śląski, Rybnik, Suszec, 
Świerklany. 

Uchwała Nr 456/XXXIII/21 w sprawie 
zawarcia porozumień z miastami: Gli-
wice, Katowice, Częstochowa, Zielo-
na Góra, Rybnik oraz powiatami: wo-
dzisławskim, kluczborskim, olkuskim, 
oleskim i prudnickim w sprawie pro-
wadzenia zadania Miasta Żory jakim 
jest kształcenie uczniów klas wieloza-
wodowych Branżowej Szkoły I stopnia 
w Żorach w Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego w zakresie 
teoretycznych przedmiotów zawodo-
wych.

–	Uchwała	została	zrealizowana	w	części.	
Podpisano porozumienia z miastem   
Gliwice i miastem Zielona Góra.

Uchwała Nr 457/XXXIII/21 w sprawie 
przekazania do zaopiniowania organo-
wi regulacyjnemu projektu zmiany re-
gulaminu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków przyjętego uchwałą 
Rady Miasta Żory nr 78/V/19 z dnia  
28 lutego 2019 r.

–	Uchwała	została	zrealizowana.	

Uchwała Nr 458/XXXIII/21 w sprawie 
zmiany Uchwały nr 293/XXII/16 Rady 
Miasta Żory z 29.09.2016 r. dotyczącej 
przyjęcia statutów jednostek pomoc-
niczych miasta Żory.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
08.09.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	5816.	Zasto-
sowano zmiany wynikające z zapisów 
uchwały przy wyborach do jednostek 
pomocniczych miasta.

XXXIV SESJA RADY MIASTA  
z dnia 30.09.2021 r.

Uchwały od Nr 459 do 466

Uchwała Nr 459/XXXIV/21 w sprawie 
wyrażenia zgody na objęcie przez 
Gminę Żory 3 300 akcji spółki Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka 
Akcyjna w Żorach o łącznej wartości 
nominalnej 330 000,00 zł.

–	Uchwała	została	zrealizowana.	

Uchwała Nr 460/XXXIV/21 w spra-
wie zmian w budżecie miasta Żory  
na 2021 rok.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opubli-
kowana w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego w dniu 06.10.2021 r. 
–	Dz.	U.	poz.	6334.	Przekazano	środki	
na realizacje bieżących zadań Ko-
mendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej  w wysokości 30.000,00 zł. 
oraz dokonano zwiększenia dotacji 
podmiotowej o kwotę 160.900,00 zł  
z przeznaczeniem na realizację bieżą-
cych wydatków Muzeum Miejskiego.

Uchwała Nr 461/XXXIV/21 w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finan-
sowej miasta Żory na lata 2021-2035.

–	Uchwała	została	zrealizowana.			
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Uchwała Nr 462/XXXIV/21 w sprawie 
zmiany uchwały Rady Miasta Żory  
nr 421/XXX/21 z dnia 27 maja 2021 r.  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długo-
terminowej na zadanie: „Modernizacja 
źródeł ciepła w ramach Programu ogra-
niczenia niskiej emisji dla Miasta Żory 
na lata 2018-2021” (IV etap – 2021 r.).

–	Uchwała	została	zrealizowana.	Zatwier-
dzono ostateczną wartość umowy po-
życzki udzielonej Gminie Miejskiej Żory 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach na realizację zadań mo-
dernizacji źródeł ciepła na terenie mia-
sta Żory.  

Uchwała Nr 463/XXXIV/21 w sprawie 
zmiany Uchwały nr 452/XXXIII/21 Rady 
Miasta Żory z dnia 2 września 2021 r.  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki re-
witalizacyjnej w Banku Gospodarstwa 
Krajowego na realizację przedsięwzię-
cia „Zielona brama do przyszłości – 
kompleksowa rewitalizacja przestrze-
ni starego miasta w Żorach”.

–	Uchwała	jest	w	trakcie	realizacji.	Podpi-
sanie umowy nastąpi w roku bieżącym.

Uchwała Nr 464/XXXIV/21 w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat  
za usunięcie pojazdu z drogi i jego prze-
chowywanie na parkingu strzeżonym 
oraz wysokości kosztów w przypadku 
odstąpienia od wykonania dyspozycji 
usunięcia pojazdu w 2022 roku.

- Uchwała jest realizowana w roku bie-
żącym. Opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego 
w	dniu	06.10.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	6335.

Uchwała Nr 465/XXXIV/21 w sprawie 
zmiany regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków przyjętego 
uchwałą Rady Miasta Żory Nr 78/V/19 
z dnia 28 lutego 2019 r.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opubliko-
wana w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa	Śląskiego	w	dniu	06.10.2021	r.	–	Dz.	U.	
poz. 6336. Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Żory sp. z o.o. w pełni dostoso-
wało zasady dostarczania wody i odbioru 
ścieków do znowelizowanego regulaminu.

Uchwała Nr 466/XXXIV/21 w sprawie 
przekazania Wojewódzkiemu Sądo-
wi Administracyjnemu w Gliwicach 
skargi Pana Jerzego Dąbrowskiego 
na uchwałę nr 216/XVII/16 Rady Miasta 
Żory z dnia 31 marca 2016 roku i udzie-
lenia odpowiedzi na skargę.

–	Uchwała	została	zrealizowana.

XXXV SESJA RADY MIASTA  
z dnia 28.10.2021 r.

Uchwały od Nr 467 do 478

Uchwała Nr 467/XXXV/21 w sprawie zmian 
w budżecie miasta Żory na 2021 rok.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
04.11.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	6919.	Zwięk-
szono między innymi dotację na bie-
żącą działalność Muzeum Ognia.

Uchwała Nr 468/XXXV/21 w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finan-
sowej miasta Żory na lata 2021-2035.

–	Uchwała	została	zrealizowana.	

Uchwała Nr 469/XXXV/21 w sprawie 
podatku od nieruchomości.

–	Uchwała	 jest	 w	 trakcie	 realizacji.	
Opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego w dniu 
04.11.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	6920.

Uchwała Nr 470/XXXV/21 w sprawie 
podatku od środków transportowych.

–	Uchwała	 jest	 w	 trakcie	 realizacji.	
Opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego w dniu 
04.11.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	6921.

Uchwała Nr 471/XXXV/21 w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabi-
litacji zawodowej i rehabilitacji spo-
łecznej osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków przekazanych  
z Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych na reali-
zację tych zadań w 2021 r. 

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Wyko-
nano wszystkie zaplanowane w tym 
zakresie zadania.
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Uchwała Nr 472/XXXV/21 w sprawie 
nadania nowego statutu Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury w Żorach.

–	Uchwała	 została	 unieważniona	 przez	
nadzór prawny Wojewody Śląskiego. 
Opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego w dniu 
04.11.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	6922.

Uchwała Nr 473/XXXV/21 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia z miastem Rybnik dotyczące-
go powierzenia zadania publicznego  
w zakresie zimowego utrzymania od-
cinka drogi wojewódzkiej nr 935  w gra-
nicach administracyjnych miasta Żory.

–		Uchwała	została	zrealizowana.

Uchwała Nr 474/XXXV/21 w sprawie 
przyjęcia „Programu ograniczenia ni-
skiej emisji dla miasta Żory na lata 
2022-2025”.

–	Program	 jest	w	 trakcie	 bieżącej	 reali-
zacji i stanowi kontynuację działań 
pozwalających na wspieranie działań 
związanych z ograniczeniem wystę-
powania przekroczeń poziomów do-
puszczalnych substancji szkodliwych 
w powietrzu na terenie miasta wraz  
ze wskazaniem ewentualnych źródeł 
zewnętrznych dla współfinansowania. 

Uchwała Nr 475/XXXV/21 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny „Miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Żory” 
przyjętego Uchwałą nr 244/XIX/16 
Rady Miasta Żory z dnia 02.06.2016 r., 
ze zmianą Uchwałą nr 449/XXXII/21  
z dnia 29.07.2021 r. dla terenu oznaczo-
nego symbolem A7UC1.

–		Uchwała	jest	w	trakcie	realizacji.	Trwa-
ją stosowne uzgodnienia.

Uchwała Nr 476/XXXV/21 w sprawie 
rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 
17.09.2021 r. 

–	Uchwała	została	zrealizowana.	

Uchwała Nr 477/XXXV/21 w sprawie roz-
patrzenia wniosku z dnia 30.08.2021 r.

–	Uchwała	została	zrealizowana.	

Uchwała Nr 478/XXXV/21 w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwa-
ły nr 158/XIII/15 Rady Miasta Żory z dnia 
26 listopada 2015 roku w sprawie opła-
ty targowej.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
04.11.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	6933.

XXXVI SESJA RADY MIASTA  
z dnia 25.11.2021 r.

Uchwały od Nr 479 do 489

Uchwała Nr 479/XXXVI/21 w sprawie 
zmian w budżecie miasta Żory na 2021 r.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
01.12.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	7613.

Uchwała Nr 480/XXXVI/21 w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finan-
sowej miasta Żory na lata 2021-2035.

–	Uchwała	została	zrealizowana.	

Uchwała Nr 481/XXXVI/21 w spra-
wie wyboru metody ustalenia opłaty  
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

–	Uchwała	obowiązuje	od	2022	 r.	Opubli-
kowana w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego w dniu 01.12.2021 
r.	 –	 Dz.	 U.	 poz.	 7614.	Wprowadza	 nowe	
stawki opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi dla nieruchomości,  
na których zamieszkują mieszkańcy,  
na których w części zamieszkują miesz-
kańcy, a w części nie zamieszkują  miesz-
kańcy, a powstają odpady komunalne,  
a także nową kwotę zwolnienia w części 
z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości 
budynków jednorodzinnych kompostu-
jących odpady w przydomowych kom-
postownikach.

Uchwała Nr 482/XXXVI/21 w sprawie 
zmiany Uchwały nr 70/IV/19 Rady Mia-
sta Żory z dnia 31 stycznia 2019 r. do-
tyczącej określenia wysokości diet na-
leżnych radnym.

–	Uchwała	została	zrealizowana.	
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Uchwała Nr 483/XXXVI/21 w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia Prezydenta 
Miasta Żory.

–	Uchwała	została	zrealizowana.	

Uchwała Nr 484/XXXVI/21 w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej  
w 2021 r. miastu Rybnik na wypła-
tę odszkodowań za tereny przejęte  
na podstawie Decyzji nr 2/2021 o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej budowy drogi dojazdowej bocz-
nej od Ronda Rybnickiego w Żorach.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Zawar-
to z miastem Rybnik stosowną umowę 
i przekazano środki.

Uchwała Nr 485/XXXVI/21 w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy mia-
sta Żory z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami  wymieniony-
mi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, 
na rok 2022”.

–	Uchwała	jest	w	trakcie	bieżącej	realiza-
cji. Dotyczy roku 2022.  

Uchwała Nr 486/XXXVI/21 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2022 rok.

–	Uchwała	jest	w	trakcie	realizacji.	Doty-
czy roku 2022.  

Uchwała Nr 487/XXXVI/21 w sprawie 
przyjęcia zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowe-
go zasobu Gminy Miejskiej Żory.

–	Uchwała	 jest	 w	 trakcie	 realizacji.	
Opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego w dniu 
01.12.2021	r.	–	Dz.	U.	poz.	7615.

Uchwała Nr 488/XXXVI/21 w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie przez 
Gminę Żory nieruchomości zabudo-
wanej położonej przy ulicy Dworcowej 
22 w Żorach.

–	Uchwała	została	zrealizowana.	

Uchwała Nr 489/XXXVI/21 w sprawie 
zawarcia umów związanych z realiza-
cją zadania pn.: „Uzupełnienie sieci ko-

lejowej o połączenie kolejowe Jastrzę-
bia-Zdroju z Katowicami” w ramach 
Programu Uzupełnienia Lokalnej i Re-
gionalnej Infrastruktury Kolejowej - 
Kolej + do 2028 roku.

–	Uchwała	została	zrealizowana	z	chwi-
lą podjęcia. Zgodnie z treścią uchwa-
ły podtrzymano wyrażoną w uchwa-
le nr 412/XXIX/21 z dnia 29 kwietnia  
2021 r. wolę zawarcia umowy z Wo-
jewództwem Śląskim, Miastem Ja-
strzębie-Zdrój, Gminą Pawłowice 
oraz Gminą i Miastem Czerwionka-
Leszczyny w przedmiocie realizacji 
zadania pn. „Uzupełnienie sieci kole-
jowej o połączenie kolejowe Jastrzę-
bia-Zdroju z Katowicami” w ramach 
Programu Uzupełnienia Lokalnej  
i Regionalnej Infrastruktury Kole-
jowej	 –	 Kolej+	 do	 2028	 roku	 i	 zaak-
ceptowano Umowę o partnerstwie 
zawartą w przedmiotowej sprawie 
ze wskazanymi wyżej podmiotami. 
Zgodnie z informacjami uzyskanymi 
od Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego, PKP Polskie Li-
nie Kolejowe S.A. obecnie dokonują 
oceny formalno-merytorycznej zło-
żonych przez lidera projektu tj. Woje-
wództwo Śląskie dokumentów apli-
kacyjnych celem dokonania analizy 
wielokryterialnej i kwalif ikacji pro-
jektów do Programu, która zakończy 
się z końcem lutego 2022 roku.

XXXVII SESJA RADY MIASTA  
z dnia 30.12.2021 r.

Uchwały od Nr 490 do 503

Uchwała Nr 490/XXXVII/21 w sprawie 
zmian w budżecie miasta Żory na 2021 
rok.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
10.01.2022	r.	–	Dz.	U.	poz.	243.

Uchwała Nr 491/XXXVII/21 w sprawie 
zmian w wieloletniej prognozie finan-
sowej miasta Żory na lata 2021-2035.

–	Uchwała	została	zrealizowana.	
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Uchwała Nr 492/XXXVII/21 w spra-
wie uchwała budżetowa miasta Żory  
na 2022 rok.

–	Uchwała	dotyczy	roku	bieżącego	i	jest	
w trakcie realizacji. Opublikowana  
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa	 Śląskiego	 w	 dniu	 10.01.2022	 r.	 –	 
Dz. U. poz. 244.

Uchwała Nr 493/XXXVII/21 w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej mia-
sta Żory na lata 2022-2036.

–	Uchwała	dotyczy	roku	bieżącego	i	jest		
w trakcie realizacji.

Uchwała Nr 494/XXXVII/21 w sprawie 
zasad udzielania dotacji celowej z bu-
dżetu miasta Żory na inwestycje zwią-
zane z ochroną środowiska oraz trybu 
postępowania w sprawie udzielenia 
dotacji i sposobu jej rozliczania.

–	Uchwała	 jest	 w	 trakcie	 realizacji.	
Opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego w dniu 
10.01.2022	r.	–	Dz.	U.	poz.	245.

Uchwała Nr 495/XXXVII/21 w sprawie 
poboru i wynagrodzenia za inkaso 
opłaty targowej.

–	Uchwała	 jest	 w	 trakcie	 realizacji.	
Opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego w dniu 
10.01.2022	r.	–	Dz.	U.	poz.	246.

Uchwała Nr 496/XXXVII/21 w sprawie 
wskazania kandydatów na członków 
Rady Muzeum przy Muzeum Miejskim 
w Żorach.

–	Uchwała	została	zrealizowana.

Uchwała Nr 497/XXXVII/21 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mień z innymi powiatami i gminami  
w sprawie organizowania, prowadze-
nia i finansowania nauki religii innych 
kościołów i związków wyznaniowych.

–	Uchwała	została	zrealizowana	w	części.	
Podpisano porozumienie z powiatem   
pszczyńskim i wodzisławskim oraz 
miastami: Jastrzębie-Zdrój, Pawłowi-
ce, Wodzisław Śląski, Rybnik, Suszec, 
Świerklany.

 

Uchwała Nr 498/XXXVII/21 w sprawie 
zmiany uchwały nr 561/XLIV/18 Rady 
Miasta Żory z 21 czerwca 2018 r.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
10.01.2022	r.	–	Dz.	U.	poz.	247.

Uchwała Nr 499/XXXVII/21 w sprawie 
nadania odcinkom dróg wewnętrz-
nych nazw: Dębowy Zakątek, Przed 
Torami, Koralowa, Alojzego Frysza, 
Żwaka oraz Dolna.

–	Uchwała	 została	 zrealizowana.	 Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
10.01.2022	 r.	 –	Dz.	U.	poz.	248.	Nazwy	
ulic wprowadzono do bazy Ewidencji 
Miejscowości Ulic i Adresów (EMU-
iA) oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w sprawie szczegóło-
wych zasad prowadzenia, stosowania 
i udostępniania krajowego rejestru 
urzędowego podziału terytorialnego 
kraju oraz związanych z tym obowiąz-
ków organów administracji rządowej  
i jednostek samorządu terytorialnego, 
przesłano informację o nowo uchwa-
lonych ulicach do Głównego Urzędu 
Statystycznego O/Rybnik celem wpro-
wadzenia danych do bazy TERYT. Do-
datkowo, zbiór EMUiA zgodnie z § 10 
rozporządzenia  Ministra Rozwoju Pra-
cy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r.  
w sprawie ewidencji miejscowości, ulic 
i adresów jest cyklicznie przekazywany 
do państwowego rejestru granic i po-
wierzchni jednostek podziałów teryto-
rialnych kraju (PRG).

Uchwała Nr 500/XXXVII/21 w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwa-
ły nr 200/XIII/19 Rady Miasta Żory  
z 28 listopada 2019 roku w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawa-
nia i odpłatności za usługi  opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  
z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych wa-
runków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu 
ich pobierania.
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- Uchwała została zrealizowana. Opu-
blikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego w dniu 
10.01.2022	r.	–	Dz.	U.	poz.	255.	Uchwała	
miała charakter jedynie porządkowy.

Uchwała Nr 501/XXXVII/21 w sprawie 
zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Mia-
sta Żory przeprowadzenia kontroli.

–	Uchwała	została	zrealizowana.

Uchwała Nr 502/XXXVII/21 w sprawie 
rozpatrzenia ponaglenia.

–	Uchwała	została	zrealizowana.	Przesła-
no  stronie informację o sposobie roz-
patrzenia  ponaglenia przez Radę Mia-
sta Żory.

Uchwała Nr 503/XXXVII/21 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działania Pre-
zydenta Miasta Żory.

–	Uchwała	została	zrealizowana.	Przesła-
no Skarżącemu informację o sposobie 
rozpatrzenia skargi przez Radę Miasta 
Żory.
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Uchwała nr 587/LII/06 z dnia 28 wrze-
śnia 2006 r. w sprawie przyjęcia „Wie-
loletniego Programu Gospodarcze-
go Miasta Żory” zmieniona uchwałą  
nr 382/XXXVII/09 Rady Miasta Żory  
z dnia  02.07.2009 r.

Wieloletni Program Gospodarczy Miasta 
Żory stanowi otwartą listę ciekawych, 
efektywnych i innowacyjnych projektów 
w większości przypadków kwalifikują-
cych się do dofinansowania ze środków 
nie tylko pomocowych, ale również kra-
jowych. Na koniec 2020 roku większość 
przedsięwzięć została zrealizowana lub 
jest w trakcie realizacji (np. renowacja 
pałacu w Baranowicach). Projekty pla-
nowane do realizacji są sukcesywnie 
uwzględniane w WPF, co stanowi za-
bezpieczenie środków na ich realizację.

Uchwała Nr 241/XXIII/08  z dnia 
26.06.2008 r. w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu publicznego dostępu do defi-
brylatorów AED dla Miasta Żory”.

Wykonano 10 przeglądów sprawno-
ści technicznej urządzeń. Wymieniono  
6 elektrod i 2 baterie.

Uchwała Nr 496/XLV/10 z dnia 
25.03.2010 r. w sprawie wprowadze-
nia na terenie miasta Żory programu 
„Duża Rodzina” zmienionej Uchwałą 
Nr 545/LI/14 z dnia 30.10.2014 r.

W ramach realizacji programu „Duża 
Rodzina” ogółem  wydano 9.423 karty 
dla 1.425 rodzin (w tym dla 85 rodzin za-
stępczych ), z czego: 
–	w	2018	r.	na	podstawie		186	wniosków	–	

wydano 728 kart,
–	w	2019	r.	na	podstawie		175	wniosków	–	

wydano 620 kart,
–	w	2020	r.	na	podstawie		81	wniosków	–	

wydano 295 kart,

–	w	2021	r.	na	podstawie	127	wniosków	–	
wydano 430 kart,

Od początku realizacji Programu do koń-
ca roku 2021 swoje różnorodne ulgi ofe-
rowało 57 punktów partnerskich. Klienci 
z informacją o instytucjach biorących 
udział w programie mogą zapoznać się 
na stronie internetowej. Karty wydawa-
ne są bez zbędnej zwłoki. 

Uchwała Nr 150/XIV/11 z dnia 
29.09.2011 r. w sprawie: przyjęcia 
„Planu usuwania materiałów bu-
dowlanych zawierających azbest  
z terenu gminy miejskiej Żory”.

Realizacja uchwały zakłada systematycz-
ne i zgodne z harmonogramem usu-
wanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Żor. Powyższe monitorowano 
poprzez bieżącą aktualizację danych  
w bazie o obiektach, w których wy-
stępują wyroby zawierające azbest  
(www.bazaazbestowa). W zakresie mo-
nitoringu i usuwania „dzikich” wysy-
pisk z odpadami zawierającymi azbest, 
nie stwierdzono takich wysypisk. Po-
nadto realizując założenia planu, pro-
wadzono na bieżąco działalność in-
formacyjno-edukacyjną skierowaną  
do właścicieli, zarządców, użytkowników 
budynków zawierających azbest poprzez 
rozprowadzanie broszur informacyjnych.  
W ramach projektu pn. „Unieszkodli-
wianie odpadów zawierających azbest  
z terenu Miasta Żory” w 2021 r. udzielono 
2 dotacji w łącznej kwocie 23.176,80 zł. 
Ponadto udzielono 3 dotacji z budżetu 
gminy na zadania związane z moderni-
zacją pokryć dachowych obiektów bu-
dowlanych  obejmujących demontaż, 
transport i unieszkodliwienie materiałów 
zawierających	azbest	–	w	łącznej	kwocie	
7.587,60 zł. Łącznie z terenu Gminy usu-
nięto w roku 2021 r. ok. 9,6 Mg azbestu.

III.
Programy wieloletnie
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Uchwała 525/L/14 z dnia 25 września 
2014 r. przyjęcia zaktualizowanej Stra-
tegii Rozwoju Miasta Żory 2020+.

Dokument zawiera wizję oraz misję 
rozwoju miasta Żory, czyli zapewnienie 
mieszkańcom nowych podstaw zrów-
noważonego rozwoju i poprawy jakości 
życia poprzez wzrost przedsiębiorczo-
ści, tworzenie i rozkwit nowoczesnych 
firm oraz odpowiadające potrzebom 
rynkowym wykształcenie mieszkańców  
i wzmocnienie pozycji miasta w regionie. 
Misja	miasta	wyraża	się	w	haśle:	„Żory	–	
przyjazne miasto”. Dokument ten jest 
podstawowym dokumentem strategicz-
nym i planistycznym, w oparciu o który 
przygotowywane są inne dokumenty  
o charakterze bardziej szczegółowym,  
a także podejmowane są działania zgod-
ne z celami strategii. Jednym z kierun-
ków działań było podniesienie jakości 
życia niepełnosprawnych mieszkańców 
Żor we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego. Celami szczegółowymi są 
m.in.: zwiększenie udziału osób niepełno-
sprawnych w życiu zawodowym, zwięk-
szenie udziału osób niepełnosprawnych 
w życiu społecznym, tworzenie warun-
ków do zachowania niezależności osób 
niepełnosprawnych, poprawa dostęp-
ności osób niepełnosprawnych do in-
formacji oraz kształtowanie właściwych 
postaw społecznych sprzyjających funk-
cjonowaniu osób niepełnosprawnych. 
W związku z powyższym, Zakład Aktyw-
ności Zawodowej realizował między in-
nymi:   
•	 współpracę	 z	 Powiatowym	 Urzędem	

Pracy w Żorach i Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Żorach w za-
kresie organizacji prac społecznie uży-
tecznych,

•	 współpracę	z	Żorską	Spółdzielnią	„WE-
RWA”, która zatrudnia łącznie 12 pra-
cowników	 z	 niepełnosprawnością	 –	 
9 z nich, w 2021 r. świadczyło usługi  
w ramach umów zawartych z Zakładem;

•	 dofinansowanie	 udziału	 w	 turnusach	
rehabilitacyjnych i pobytu w sana-
torium uzdrowiskowym, w których 
pracownicy z niepełnosprawnością 
uczestniczyli we własnym zakresie;

•	 dofinansowanie	 osobom	 z	 niepełno-
sprawnością zakupu: okularów korek-
cyjnych, środków medycznych i sprzętu 
medycznego (m. in. wózka inwalidz-
kiego, aparatu słuchowego, białej laski, 
aparatu do mierzenia ciśnienia tętni-
czego), karnetów na basen, dofinanso-
wanie leczenia i komercyjnych badań 
specjalistycznych, komercyjnego le-
czenia stomatologicznego i ortodon-
tycznego, dofinansowanie dojazdów 
na leczenie, wydatków związanych  
z prywatnymi wizytami u specjalistów 
oraz badaniami diagnostycznymi, do-
datkową rehabilitacją, dofinansowanie 
do leków i suplementów, sfinansowa-
nie szczepień przeciwko grypie;

•	 pomoc	 w	 likwidacji	 barier	 technicz-
nych poprzez zapewnienie i finanso-
wanie transportu niepełnosprawnym 
pracownikom do i z pracy;

•	 dofinansowanie	 osobom	 z	 niepełno-
sprawnością zakupu sprzętu sporto-
wego	 –	 roweru	 turystycznego	 i	 hulaj-
nogi elektrycznej,

•	 dofinansowanie	do	zakupu	kompute-
rów wraz z osprzętem,

•	 dofinansowanie	 wyposażenia	 miesz-
kania chronionego,

•	 współpracę	 z	 psychologiem,	 podolo-
giem i neurologopedą, dzięki której 
objęto opieką pracowników niepełno-
sprawnych;

•	 zapewnienie	dostępu	do	poradnictwa	
prawnego;

•	 prowadzenie	 dla	 pracowników	 z	 nie-
pełnosprawnością zajęć z zakresu te-
rapii zajęciowej;

•	 zapewnienie	pracownikom	z	niepełno-
sprawnością dostępu do usług fizjote-
rapeutycznych oraz opieki pielęgniar-
skiej;

•	 doposażenie	 stanowisk	 pracy	 i	 po-
prawę warunków pracy pracowników  
z niepełnosprawnością.   

Uchwała Nr 534/L/14 z dnia 25.09.2014 r.  
w sprawie wprowadzenia na terenie 
miasta Żory programu „Żorska Karta 
Seniora”.

W ramach realizacji programu „Żorska 
Karta Seniora” ogółem wydano 4.473 
karty, z czego 
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–	w	2014	r.	na	podstawie	1007	wniosków	
–	wydano	1018	kart,

–	w	2015	r.	na	podstawie	1239	wniosków	
–	wydano	1239	kart,

–	w	2016	r.	na	podstawie	459	wniosków	–	
wydano 459 kart,

–	w	2017	r.	na	podstawie	418	wniosków	–	
wydano 418 kart,

–	w	2018	r.	na	podstawie	418	wniosków	–	
wydano 498 kart,

–	w	2019	r.	na	podstawie	508	wniosków	–	
wydano 508 kart,

–	w	2020	r.	na	podstawie	158	wniosków	–	
wydano 158 kart,

–	w	2021	r.	na	podstawie	175	wniosków	–	
wydano 175 kart.

Do programu „Żorska Karta Seniora” 
przystąpiły 54 punkty partnerskie ofe-
rujące różnorodne ulgi m. in. w zakupie 
biletów do kina, na spektakle czy kon-
certy). Klienci otrzymują informację o in-
stytucjach biorących udział w programie 
w wersji papierowej przy odbiorze kar-
ty lub mogą zapoznać się z informacją  
o ulgach na stronie internetowej. Karty 
wydawane są bez zbędnej zwłoki.

Uchwały Nr 88/VII/15 z dnia 28.05.2015 r. 
w sprawie przyjęcia Programu „Wete-
ran w Żorach”.

Do programu „Weteran w Żorach” przy-
stąpiło 13 punktów partnerskich oferu-
jących różnorodne ulgi. Klienci mogą 
zapoznać się z informacją o ulgach  
na stronie internetowej.

Uchwała Nr 320/XXIV/16 z dnia 
24.11.2016 r. w sprawie zobowiązania 
się do zapewnienia warunków do osie-
dlenia się w latach 2017-2020 na tere-
nie Gminy Żory pięćdziesięciu czterem 
nieokreślonym imiennie repatriantom 
oraz członkom ich najbliższych rodzin 
z terytorium obecnej Republiki Arme-
nii, Republiki Azerbejdżańskiej, Repu-
bliki Gruzji, Republiki Kazachstanu, 
Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadży-
kistanu, Republiki Turkmenistanu, Re-
publiki Uzbekistanu albo azjatyckiej 
części Federacji Rosyjskiej. 

W ramach niniejszej uchwały na dzień 
31.12.2021 r. wyremontowano i wypo-
sażono ogółem 30 mieszkań przezna-

czonych dla repatriantów i ich rodzin,  
do których przyjęto 30 repatriantów wraz 
z członkami najbliższych rodzin, tj. 107 
osób. W roku sprawozdawczym  przyjęto  
3 rodziny repatriantów, tj. 8 osób.

Uchwała nr 362/XXX/17 z dnia 
30.03.2017 r. w sprawie  przyjęcia Lo-
kalnego Programu Rewitalizacji Mia-
sta Żory do 2023 roku.

Lokalny program rewitalizacji to do-
kument strategiczny wyznaczający 
kierunki działań dla obszarów miasta 
charakteryzujących się szczególnymi 
problemami, przede wszystkim w sferze 
społecznej oraz równolegle koncentracją 
problemów przestrzenno-funkcjonal-
nych, technicznych czy gospodarczych, 
tj. „Śródmieście wraz z zachodnią czę-
ścią dzielnicy Kleszczówka” oraz „Osiedle 
Gwarków z terenami przyległymi”. Głów-
nym celem programu jest pobudzanie  
i wykorzystywanie energii i pomysłowo-
ści mieszkańców Żor na rzecz rozwoju 
osobistego, wspólnot lokalnych i całego 
miasta. W roku sprawozdawczym zreali-
zowano zdecydowaną większość dzia-
łań przewidzianych w dokumencie oraz 
opracowano raport z realizacji.

Uchwała nr 376/XXXI/17 z dnia 27.04.2017 r. 
w sprawie przyjęcia Planu zrównoważo-
nej mobilności miejskiej dla miasta Żory.

Plan jest dokumentem strategicznym, 
którego celem jest uporządkowanie po-
lityki komunikacyjnej poprzez rzetelną 
analizę obecnego sposobu funkcjono-
wania miasta i scenariuszy rozwojowych.  
W oparciu o program złożono wniosek  
o dofinansowanie do RPO WSL 2014-2020 
na	centrum	przesiadkowe	–	pozyskano	środ-
ki, a inwestycję zrealizowano i rozliczono.

Uchwała Nr 422/XXXIV/17 z dnia 
30.08.2017 r. w sprawie  ogłoszenia jed-
nolitego tekstu uchwały nr 142/XII/15 
Rady Miasta Żory z dnia 29 paździer-
nika 2015 r. w sprawie określenia wa-
runków i trybu finansowania rozwoju 
sportu przez Gminę Miejską Żory.

Na podstawie niniejszej uchwały dota-
cje na rozwój sportu w ramach ustawy  
o sporcie  przyznano:
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Dotacje na rozwój sportu 2021 2020

Łączna wartość dotacji 1 300 000,00 1 300 000,00

Liczba dofinansowanych zadań 27 27

Liczba dofinansowanych dyscyplin 16 15
Opracowanie: Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Uchwała Nr 497/XXXIX/18 z dnia 
25.01.2018 r. – w sprawie przyjęcia Pro-
gramu Ochrony Zdrowia Psychiczne-
go dla miasta Żory na lata 2018-2022.

Głównym celem Programu jest zapew-
nienie osobom z zaburzeniami psychicz-
nymi wielostronnej opieki adekwatnej 
do ich potrzeb. Jednym z elementów 
umożliwiających jego osiągnięcie była 
aktywizacja zawodowa osób z zaburze-
niami psychicznymi, realizowana przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Żorach,  
z którym Zakład Aktywności Zawodo-
wej	 Zakład	 Produkcyjno	 –	 Usługowy	
„Wspólna Pasja” w Żorach współpracuje  
w zakresie organizacji staży zawodowych  
i prac społecznie użytecznych. Na dzień 
31.12.2020 r., w ramach realizowanej re-
habilitacji zawodowej i społecznej za-
pisanej w Programie, funkcjonowało  
w Zakładzie 28 stanowisk pracy dla osób 
z niepełnosprawnością dotyczącą zdro-
wia psychicznego, z czego w roku 2021 
–	zatrudniono	2	osoby.

Uchwała Nr 30/II/18 z dnia  
20.11.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na złożenie wniosku do Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju o sfinansowanie 
wykonania analiz przedrealizacyjnych 
i pomocy doradczej przez Minister-
stwo dla przedsięwzięcia dotyczącego 
„Budowy zespołu budynków  wieloro-
dzinnych przy ul. Okrężnej w Żorach” 
planowanego do realizacji w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego”.

W roku 2021 rozliczono drugi etap do-
radztwa, opracowano standardy dostęp-
ności oraz zaktualizowano harmonogram 
działań. Dokonano oceny ofert złożonych 
w postępowaniu oraz przygotowano za-
wiadomienie o wyniku oceny wniosków 
w	postępowaniu		nr	Z19/32043	–	Budowa	
i utrzymanie zespołu budynków wieloro-
dzinnych w Żorach przy ul. Okrężnej.  

Uchwała Nr 52/III/18 z dnia 20.12.2018 r.  
w sprawie zatwierdzenia programu 
osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania 
na lata 2019-2023”. 

 W powyższym zakresie przyznano po-
moc w formie gorącego posiłku dla  
210 osób, wydając 15.554 posiłki. Udzie-
lono pomocy w formie zasiłków celo-
wych na zakup żywności 220 osobom, 
przyznano 67 bonów żywnościowych  
31 osobom oraz udzielono pomocy bez-
decyzyjnej w formie obiadu dla 21 dzieci.

Uchwała Nr 512/XL/18 z dnia 22.02.2018 r.  
w sprawie: przyjęcia „Powiatowego 
Programu Zapobiegania Przestępczo-
ści oraz Ochrony Bezpieczeństwa Oby-
wateli i Porządku Publicznego – Bez-
pieczne Żory” na lata 20018-2023 r.

Program i ujęte w nim zadania są  
w trakcie realizacji przez koordynato-
rów, którzy są zobowiązani do składania 
sprawozdań z jego realizacji za rok ubie-
gły, wraz z wnioskami i propozycjami  
do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
do dnia 31 stycznia każdego roku. Pro-
gram może ulegać modyfikacjom wy-
nikającym z aktualnych zagrożeń lub 
potrzeb społeczności lokalnej. Koszty 
związane z realizacją programu są pla-
nowane w budżetach miasta na lata 
2018-2023. Po zakończeniu realizacji ni-
niejszego programu Komisja Bezpie-
czeństwa i Porządku Publicznego doko-
na jego oceny i przedłoży Radzie Miasta 
projekt nowego programu. 

Uchwała Nr 552/XLIV/2018 z dnia 
21.06.2018 r. w sprawie przyjęcia „Pro-
gram ograniczenia niskiej emisji dla bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych 
na terenie Miasta Żory na lata 2018-2021”.

Celem Programu było zmniejszenie ilo-
ści zanieczyszczeń na terenie miasta 



PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIASTA ŻORY W ROKU 2021

27

Żory emitowanych do powietrza z proce-
sów spalania paliw stałych z wyelimino-
waniem możliwości spalania odpadów 
w paleniskach domowych oraz wzrost 
wykorzystania energii pochodzącej  
ze źródeł odnawialnych, ze wskazaniem 
źródeł zewnętrznych dla współfinanso-
wania tego Programu poprzez:
•	 pozyskiwanie	wsparcia	w	ramach	me-

chanizmu finansowania Programu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach,

•	 rejestrację	wniosków	oraz	kwalifikowa-
nie budynków do udziału w Programie,

•	 przygotowywanie	i	zawieranie	z	miesz-
kańcami indywidualnych umów na re-
alizację inwestycji,

•	 rozliczenie	 rzeczowe	 i	 finansowe	 
po każdym etapie realizacji Programu,

•	 dofinansowanie	w	ramach	Programu	wy-
sokosprawnych urządzeń grzewczych,

•	 weryfikację	 trwałej	 likwidacji	 starego	
kotła na paliwo stałe,

•	 eliminowanie	możliwości	spalania	od-
padów w paleniskach domowych oraz 
wzrost wykorzystywania energii po-
chodzącej ze źródeł odnawialnych.

W celu udzielenia przez Gminę dotacji 
na realizację dodatkowych moderni-
zacji źródeł ciepła w 2021 r. niezbędne 
było dokonanie zwiększenia liczby mo-
dernizacji zaplanowanych w Programie,  
co skutkowało przyjęciem uchwały  
nr 377/XXVI/21 z dnia 21.06.2021 r.  

Poniższa tabela przedstawia realizację 
Programu ograniczenia niskiej emisji  
w poszczególnych latach:

Liczba modernizacji

2018 2019 2020 2021

Źródła ciepła wymienione 
w ramach PONE 101 219 221 307

Uchwała Nr 157/XI/19 z dnia 26.09.2019 r.  
w sprawie: przyjęcia „Programu Ochro-
ny Środowiska dla Miasta Żory na lata 
2019-2022 z perspektywą na lata 2023-
2026”. 

Uchwała jest w trakcie realizacji.

Uchwała Nr 141/X/19 z dnia 29.08.2019 r. 
w sprawie przyjęcia „Aktualizacji za-
łożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla miasta Żory”.

Kontynuowano działania zawarte w do-
kumencie poprzez:
•	 monitoring	 zużycia	oraz	kosztów	me-

diów energetycznych i wody, którym 
objęto 40 obiektów gminnych m. in. 
placówki oświatowe i jednostki organi-
zacyjne. System zapewnia możliwość 
porównywania zużyć mediów i wody, 
co skutkuje przeprowadzeniem rocz-
nej analizy, mającej na celu określe-
nie sposobów poprawy efektywności 
energetycznej w tych obiektach,

•	 dokonywanie	 zamówienia	 optymal-
nych mocy umownych energii elek-

trycznej w placówkach oświatowych  
i jednostkach organizacyjnych,

•	 dobieranie	 najkorzystniejszych	 mocy	
zamówionego ciepła sieciowego  
w placówkach oświatowych,

•	 prowadzenie	 zarządzania	 węzłem	
cieplnym w kilku obiektach gmin-
nych,

•	 przeprowadzenie	 grupowego	 prze-
targu na zakup energii elektrycznej  
na 2021-2022 r. oraz przetargu na za-
kup gazu ziemnego na lata 2020-2022 
dla obiektów gminnych, przeprowa-
dzanie zadań zwiększających efektyw-
ność energetyczną oświetlenia ulicz-
nego poprzez usprawnienie systemów 
sterowania i załączania oświetlenia 
ulicznego, wymianę sodowych źródeł 
ciepła na oprawy w technologii LED, 
konserwację szafek oświetleniowych. 

Uchwała Nr 149/X/19 z dnia 29.08.2019 r. 
w sprawie „Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym za-
sobem Gminy Miejskiej Żory na lata 
2019-2023”.
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Realizowano założenia zawarte w uchwa-
le. Kontynuowano sprzedaż lokali miesz-
kalnych dotychczasowym najemcom  
w budynkach istniejących już wspólnot 
mieszkaniowych. 

Uchwała nr 67/IV/19 z dnia 31.01.2019 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie na lata 2019-2021.

W roku sprawozdawczym w 21 placów-
kach oświatowych zrealizowano 105 pro-
gramów  profilaktyczno - edukacyjnych 
dla dzieci i młodzieży z elementami 
diagnozowania i zarządzania własnymi 
emocjami, pozyskiwania umiejętności 
zachowań prospołecznych w relacjach 
międzyludzkich w tym także w rodzinie.  
Programami objęto 4.768 uczestników.   

Zakupiono i rozpowszechniano ulot-
ki informacyjno-edukacyjne dla pra-
cowników instytucji zajmujących się 
przeciwdziałaniem przemocy oraz dla 
osób doznających przemocy domowej  
i świadków przemocy. W ramach swoich 
zajęć pedagodzy i wychowawcy przepro-
wadzili 2.594 konsultacje dla rodziców.  
Z pomocy i wsparcia w zakresie inter-
wencji kryzysowej w związku z występo-
waniem przemocy w rodzinie skorzysta-
ło 50 rodzin. Pomoc ta miała charakter 
wielozakresowy, skupiała się na pomo-
cy informacyjnej, psychologicznej, za-
pewnieniu	 bezpieczeństwa	 –	 czasem	 
w formie schronienia, pomocy socjalnej 
i prawnej. W 2021 r. bezpłatnych porad 
prawnych dwa razy w tygodniu udzielał 
prawnik w siedzibie Ośrodka Interwen-
cji Kryzysowej w Żorach na ul. Boryńskiej 
13. Udzielił 10 porad prawnych osobom  
i rodzinom doświadczającym przemocy. 
Udzielono osobom uwikłanym w prze-
moc domową pomocy socjalnej w róż-
nej formie np. zasiłek, wyżywienie, środki 
czystości, leki, odzież, schronienie i pra-
ca socjalna w 112 rodzinach. Na terenie 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowa-
dzono też terapię rodzinną w odniesie-
niu do 10 rodzin, w których w przeszło-
ści występowała przemoc domowa, a jej 
skutki w dalszym ciągu wpływają nega-

tywnie na więzi rodzinne.  Ze schronienia 
w Hotelu OIK z uwagi na przemoc w ro-
dzinie skorzystało 9 osób (w tym 4 dzie-
ci). Z uwagi na zagrożenie epidemiczne 
w 2021 r. odbyły się 4 spotkania Interdy-
scyplinarnego Zespołu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. W ramach zespo-
łu utworzono grupy robocze, które spo-
tkały się 282 razy. Wszczęto procedurę 
„Niebieskiej	Karty”	w	95	przypadkach	 –	
z czego Policja założyła 75 „Niebieskich 
Kart”,	 pomoc	 społeczna	 –	 19,	 oświata	 1.	 
W 2021 r. zakończono również 101 proce-
dur „Niebieskie Karty”.  

Uchwała Nr 235/XV/20  z dnia 30.01.2020 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Rozwo-
ju Pieczy Zastępczej dla miasta Żory 
na lata 2020-2022.

Głównym założeniem Programu jest 
utworzenie spójnego systemu wspar-
cia i rozwoju pieczy zastępczej w mie-
ście Żory. Aby osiągnąć cel główny 
promowano i rozwijano rodzinną pie-
czę zastępczą, jako priorytetową formę  
w systemie pieczy zastępczej, w ramach 
której wspierano funkcjonujące rodziny 
zastępcze, wspierano usamodzielniają-
cych się wychowanków pieczy zastęp-
czej oraz podnoszono jakość świadczo-
nych usług.   

Uchwała Nr 351/XXIV/20 z dnia 
26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia „Ak-
tualizacji wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń kanalizacyj-
nych będących w posiadaniu BEST – 
EKO Sp. z o. o. w latach 2018-2022”.

Uchwała jest w trakcie realizacji.

Uchwała Nr 352/XXIV/20 z dnia 
26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia 
„Wieloletniego planu rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych na lata 2021-2024” 
przedłożonego przez  Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji Żory 
Sp. z o.o.

1. W zakresie inwestycji rozwojowych  
w roku sprawozdawczym wykonano:

•	 Sieć	wodociągową	

Na rozbudowę sieci wodociągowej plan 
przewidywał wydatki rzędu 1 532 420,00 
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zł, a wykonano 5453,35mb o wartości  
1 814 545,92 zł.
•	 Sieci	kanalizacji	sanitarnej

Na rozbudowę sieci kanalizacji sanitar-
nej plan przewidywał wydatki rzędu  
3 759 489,91 zł, a wykonano 2760,84 mb 
o wartości 2 038 118,86 zł.

2. W zakresie inwestycji odtworzeniowej 
zrealizowano:

•	 Sieć	wodociągową

Na odtworzenia sieci wodociągowej plan 
przewidywał wydatki rzędu 783 320,91 zł, 
a wykonano 2961,90 m o wartości  
1 091 638,02 zł.
•	 Sieć	kanalizacji	sanitarnej

Na odtworzenia sieci kanalizacji sani-
tarnej plan przewidywał wydatki rzędu  
410 001,84zł, a wykonano 337,85m o war-
tości 234 693,46 zł.

3. W zakresie pozostałych inwestycji zre-
alizowano:

•	 Budowle	techniczne

Na inwestycje dotyczące budowli tech-
nicznych plan przewidywał wydatki rzę-
du 1 519 187,68zł, a wykonano  inwestycje 
o wartości 1 499 517,13zł w tym min:,
–	dokończenie	 odbudowy	 osadnika	

wtórnego OWT3,
–	dokończenie	rozbudowy	budynku	krat	

(WPiK).

Uchwała Nr 245/XVI/20 z dnia 
27.02.2020 r. w sprawie przyjęcia Pro-
gramu Polityki Zdrowotnej pn.: „Pro-
gram profilaktycznych szczepień 
przeciw meningokokom dla dzie-
ci dwuletnich z terenu miasta Żory”  
na lata 2020-2022.

W ramach realizacji programu, którego  
zakończenie przewidziano na 30.11.2022 r., 
zaszczepiono 167 dzieci. Realizatorem pro-
gramu jest Spółka Lekarska „Alfa-Med.” 
z siedzibą w Żorach.

Uchwała Nr 244/XVI/20 z dnia 27.02.2020 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Polityki 
Zdrowotnej pn. „Mamy w Żorach kar-
mią piersią” na lata 2020-2022.

W ramach realizacji programu udzie-
lono ogółem 200 porad laktacyjnych. 
Celem głównym programu jest zwięk-
szenie ilości dzieci karmionych piersią  
w okresie pierwszych 6 miesięcy ich ży-
cia, przez matki zamieszkujące na tere-
nie miasta Żory. Powyższe dane zostały 
podane na podstawie sprawozdań z re-
alizacji programu złożonego przez reali-
zatora	zadania	–	Miejskie	Zakłady	Opieki	
Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.

Uchwała Nr 320/XX/20  z dnia 
10.09.2020 r. w sprawie ogłosze-
nia tekstu jednolitego uchwały  
nr 82/VII/11 Rady Miasta Żory z dnia  
28 kwietnia 2011 r. w sprawie określe-
nia zasad i trybu przyznawania, po-
zbawienia oraz wysokości stypendiów 
sportowych dla zawodników osiąga-
jących wysokie wyniki sportowe. 

W 2021 roku zawodnikom osiągającym 
wysokie wyniki we współzawodnictwie 
sportowym przyznano stypendia spor-
towe na łączną kwotę 118.910,00 zł. 

W poniższej tabeli przedstawiono wyso-
kość stypendiów sportowych przyzna-
nych w 2021 r. w podziale na poszcze-
gólne dyscypliny sportowe oraz liczbę 
zawodników, którym je przyznano.

Dyscyplina sportowa
2021

kwota liczba  
zawodników

średnia kwota 
stypendium 

lekkoatletyka 20 010 10 2 001,00

pływanie 14 000 5 2 800,00

judo 900 1 900,00

karate 3 600 3 1 200,00

siatkówka 4 800 2 2 400,00

piłka ręczna 31 800 17 1 870,59
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Opracowanie: Wydział Promocji, Kultury i Sportu

kolarstwo górskie 1 200 1 1 200,00

cross snowbord 600 1 600,00

baseball/softball 42 000 30 1 400,00

Razem 118 910,00

Uchwała Nr 246/XVI/20 z dnia 27.02.2020 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Polity-
ki Zdrowotnej pn. „Program profilaktyki  
i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości 
wśród uczniów klas III szkół podstawowych 
z terenu miasta Żory” na lata 2020-2024.

W roku 2021 zrealizowano część eduka-
cyjną programu wśród 1.038 uczniów 
oraz 772 ich rodziców, a także udzielano 
indywidualnych porad dietetycznych,  
z których skorzystało łącznie 19 uczniów. 
Wyemitowano także w szkołach 3 filmy 
edukacyjne na temat: zdrowego odżywia-
nia, aktywności fizycznej oraz zawartości 
cukrów w produktach spożywczych. Re-
alizatorem programu jest Poradnia Die-
tetyczna SuperSlim z siedzibą w Żorach.

Uchwała 306/XX/20 Rady Miasta Żory 
z dnia 30.07.2020r. w sprawie ogło-
szenia tekstu jednolitego uchwały  
nr 81/VII/11 Rady Miasta Żory z dnia  
28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia 
zasad i trybu przyznawania wyróżnień 
i nagród za wysokie wyniki we współ-
zawodnictwie sportowym.

W roku sprawozdawczym przyznano  
w sumie 115 nagród dla zawodników, 
trenerów i działaczy sportowych speł-
niających kryteria określone w uchwale,  
w łącznej wysokości 60.000,00 zł. W po-
niżej tabeli przedstawiono wysokość 
przyznanych nagród w podziale na po-
szczególne dyscypliny sportowe oraz 
liczbę osób, którym je przyznano.

Opracowanie: Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Dyscyplina sportowa
2021

kwota liczba  
zawodników

średnia kwota 
nagrody 

piłka ręczna 15 400 29 531,00 

squash 200 1 200,00

pływanie 7 000 14 500,00

karate 2 400 6 400,00

siatkówka 18 050 22 820,45

lekkoatletyka 4 600 9 511,11

triathlon 500 1 500,00

biegi długodystansowe 1 900 3 633,33

Kkolarstwo górskie 400 1 400,00

koszykówka 650 1 650,00

judo 400 1 400,00

trójbój siłowy 300 1 300,00

piłka nożna 400 1 400,00

wyciskanie sztangi 300 1 300,00

baseball / softball 7 500 24 312,50

Razem 60 000,00
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Uchwała Nr 234/XV/20 z dnia 
30.01.2020 r. w sprawie przyjęcia Miej-
skiego Programu Wspierania Rodziny 
dla miasta Żory na lata 2020-2022.

Głównym celem Programu jest kon-
tynuacja budowy lokalnego systemu 
wspierania rodzin mających trudności w 
wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, w celu przywrócenia 
im zdolności do wypełniania tych funk-
cji poprzez pracę z rodziną oraz zapew-
nienie pomocy w opiece i wychowaniu 
dzieci. Aby osiągnąć cel główny progra-
mu realizowano  następujące cele szcze-
gółowe: 
–	wzmocniono	 działania	 profilaktyczne	

w środowiskach ryzyka,
–	rozwijano	edukację	rodzin	i	podnoszo-

no kompetencje rodzicielskie, 
–	rozszerzano	 dostęp	 do	 poradnictwa	

psychologicznego, pedagogicznego  
i innych specjalistycznych form wspie-
rania rodzin, 

–	promowano	 i	upowszechniano	usługi	
poradnictwa, w ramach których prze-
prowadzono Kampanię Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie,

–	zapewniono	 rodzinom	 z	 dziećmi	 do-
stęp do specjalistycznych usług opie-
kuńczych, 

–	rozwijano	 asystenturę	 rodzinną	 oraz	
promowano ideę rodziny wspierającej,

–	współpracowano	 z	 instytucjami	 
na rzecz reintegracji rodzin, wzmac-
niano integrację i koordynowano dzia-
łania służb na rzecz rodziny, 

–	zabezpieczano	 podstawowe	 potrzeby	
bytowe rodzin zamieszkałych na tere-
nie miasta Żory.

Uchwała Nr 258/XVII/20 z dnia 
07.04.2020 r. w sprawie przyjęcia Pro-
gramu Polityki Zdrowotnej pn. „Pro-
gram przeciwko zakażeniom pneu-
mokokowym dla osób chorujących 
na nowotwory złośliwe zamieszka-
łych na terenie miasta Żory” na lata 
2020-2022.

W ramach realizacji programu  w roku 
2021 zaszczepiono 6 osób zakwalifiko-
wanych przez lekarza.

Uchwała Nr 365/XXV/20 z dnia 
23.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Profilaktyki i rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
na 2021 r.

W ramach podjętych działań wspierano 
system współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży oraz rekreacji doro-
słych poprzez dofinansowanie imprez 
sportowo-rekreacyjnych oraz zajęć spor-
towych.  \Współpracowano także z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w zakresie pomocy rodzinom uwikła-
nym w problem przemocy w rodzinie. 
Ponadto:
–	Zawarto	umowę	na	realizację	dodatko-

wych świadczeń zdrowotnych udzie-
lanych osobom uzależnionym oraz 
współuzależnionym w NZOZ AL-MED 
w Żorach przy Al. Wojska Polskiego 3 C, 
zapewniając szybki dostęp do specja-
listycznej pomocy psychologiczno-te-
rapeutycznej dla osób uzależnionych 
oraz ich rodzin;

–	Wspierano	osoby	w	potrzebie	poprzez	
działania Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
(GKRPA), która objęła postępowaniem 
o leczenie odwykowe 116 osób. Wydała 
także 59 postanowień w sprawie zasad 
usytuowania na terenie miasta miejsc 
sprzedaży napojów alkoholowych  
i 77 postanowień w  zakresie zgod-
ności lokalizacji punktów sprzedaży 
z  uchwałą w sprawie ustalenia zasad 
usytuowania na  terenie miasta Żory 
miejsc sprzedaży i  podawania napo-
jów alkoholowych oraz maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych i przeprowadziła 24 kon-
trole  punktów sprzedaży alkoholu.  

–	Zrealizowano	program	profilaktyki	zin-
tegrowanej ARCHIPELAG SKARBÓW: 
•	 w	 dniach	 28-29	 wrzesień	 2021	 r.	

dla uczniów SP nr 12 i SP nr 15,  
w którym wzięło udział 96 uczniów  
z VIII klas,

•	 w	dniach	4-5	październik	2021	r.	dla	
uczniów SP nr 3 i SP nr 5, w którym 
wzięło udział 139 uczniów z VIII klas,

•	 w	dniach	11-12	październik	2021	r.	dla	
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uczniów SP nr 6 i SP nr 11, w którym 
wzięło udział 77 uczniów z VIII klas,

•	 w	 dniach	 18-19	 październik	 2021	 r.	
dla uczniów SP nr 1 i SP nr 8, w któ-
rym wzięło udział 67 uczniów z VIII 
klas.

–	Zrealizowano	program	profilaktyki	zin-
tegrowanej CUDER:
•	 w	dniu	17.11.2021	r.	dla	uczniów	klas	

V i VI z SP 6, w którym wzięło udział 
89 uczniów,

•	 w	 dniu	 17	 listopada	 2021	 r.	 dla	
uczniów z SP 16, w którym wzięło 
udział 51 uczniów,

•	 w	 dniu	 23	 listopada	 2021	 r.	 dla	
uczniów klas VII z SP 1, w którym 
wzięło udział 47 uczniów,

•	 w	dniu	13	grudnia	2021	r.	dla	uczniów	
z SP 5, w którym wzięło udział  
45 uczniów,

•	 w	dniu	14	grudnia	2021	r.	dla	uczniów	
klas z SP 12, w którym wzięło udział 
33 uczniów,

•	 w	dniu	15	grudnia	2021	r.	dla	uczniów	
klas VIII z SP 8, w którym wzięło 
udział 53 uczniów,

•	 w	dniu	16	grudnia	2021	r.	dla	uczniów	
klas IV z SP 7, w którym wzięło udział 
16 uczniów,

•	 w	dniu	17	grudnia	2021	r.	dla	uczniów	
klas VI i VII z SP 17, w którym wzięło 
udział 61 uczniów,

•	 w	 dniu	 20	 grudnia	 2021	 r.	 dla	
uczniów klas VI i VII z SP 9, w któ-
rym wzięło udział 63 uczniów,

•	 w	dniu	21	grudnia	2021	r.	dla	uczniów	
klas z SP 11, w którym wzięło udział 
149 uczniów.

–	Zrealizowano	przy	współpracy	 ze	Sto-
warzyszeniem „Lawendowe Wzgórza” 
program Unplugged dla dzieci ze szkół 
podstawowych;

–	Przeprowadzono	 szkolenie	na	 realiza-
torów programu profilaktycznego pn.: 
„Przyjaciele Zippiego”, w którym wzięło 
udział 43 nauczycieli, wychowawców, 
pedagogów i psychologów z żorskich 
placówek oświatowych;

–	Zorganizowano	szkolenia	dla	członków	
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz pracowni-
ków Urzędu Miasta Żory pn.: „Podsta-
wy podejmowania kontroli punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych”;

–	Zorganizowano	 szkolenie	 stacjonarne	
dla sprzedawców napojów alkoholowych 
pn.: „Odpowiedzialny sprzedawca”;

–	Współpracowano	 z	 prokuraturą	 
w sprawach o leczenie odwykowe osób 
wobec, których prowadzono postę-
powania karne odnośnie stosowania 
przemocy w rodzinie.
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