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1. WSTĘP 
 

Raport o stanie Gminy Kuźnia Raciborska za 2020 rok został opracowany na 

podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym w związku z wprowadzeniem 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych. 

W bieżącym roku 2021 mamy do czynienia z trzecim dokumentem tego typu i obejmuje 

on podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska za rok poprzedni 

(2020). Raport przedstawia w szczególności realizację polityk, programów i strategii, 

uchwał Rady Miejskiej. 

Za coroczne przedstawienie raportu Radzie Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, w terminie 

do 31 maja, odpowiada Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, a jego rozpatrzenie 

następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. Głosowanie przeprowadza się w 

terminie do 30 czerwca. 

Przygotowanie przez Burmistrza Raportu o stanie Gminy jest pierwszym etapem 

dłuższej procedury rozpatrzenia raportu przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej. Na 

pozostałe etapy tej procedury składają się: 

• debata nad raportem 

• przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta wotum zaufania. 

W debacie nad niniejszym dokumentem mogą zabierać głos Radni, a także 

Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska. Mieszkaniec, który chciałby uczestniczyć  

w debacie, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, 

podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Gminy, składa do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej pisemne zgłoszenie, poparte 

co najmniej 50 podpisami. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie 

wynosi 15, chyba że Rada Miejska postanowi o zwiększeniu tej liczby. Etap debaty 

kończy się przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta 

wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Miasta wotum zaufania Rada 

Miejska w Kuźni Raciborskiej podejmuje bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu Rady.   
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Przedkładany dokument jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie  

i podejmowanych działaniach w roku 2020. Informacje zawarte w Raporcie posłużą 

Mieszkańcom Gminy do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu 

gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości 

Gminy 

Prezentowany Raport zawiera analizę następujących obszarów tematycznych Gminy: 

 demografia 

 finanse Gminy 

 informacja o stanie mienia komunalnego 

 informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

 zasoby materialne gminy 

 infrastruktura komunalna 

 ochrona środowiska 

 polityka społeczna 

 oświata 

 kultura, sport i turystyka 

 uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2020 roku  

 

Informacje zebrane i przeanalizowane w niniejszym dokumencie pochodzą z wielu 

źródeł i są wynikiem prac szerokiego grona osób, reprezentujących m.in.: 

 Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Miejska Biblioteka Publiczna 

 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  

 Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji  

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

 Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
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2. DEMOGRAFIA 

 

Osoby zameldowane na pobyt stały na dzień 01.01.2020 r.      10994   

 

   

 a)  KUŹNIA RACIBORSKA (2411054) 4806 

 b)  KUŹNIA RACIBORSKA   4806  

 a)  KUŹNIA RACIBORSKA (2411055) 6188 

 b)  BUDZISKA 780 

 b)  JANKOWICE 450 

 b)  RUDA 239 

 b)  RUDA KOZIELSKA 601 

 b)  RUDY 2770 

 b)  SIEDLISKA 584 

 b)  TURZE 764 

  

  

 Osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy 01.01.2020 r.   11297        

  

 a)  KUŹNIA RACIBORSKA (2411054) 4956 

 b)  KUŹNIA RACIBORSKA 4956 

 a)  KUŹNIA RACIBORSKA (2411055) 6341 

 b)  BUDZISKA 787 

 b)  JANKOWICE 451 

 b)  RUDA 250 

 b)  RUDA KOZIELSKA 608 

 b)  RUDY 2870 

 b)  SIEDLISKA 593 

 b)  TURZE 782 
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Osoby zameldowana na pobyt stały na dzień 31.12.2020 r.        -84    10910   

  

 a)  KUŹNIA RACIBORSKA (2411054)                                                                                             -75 4731 

 b)  KUŹNIA RACIBORSKA                                                                                                         -75 4731 

 a)  KUŹNIA RACIBORSKA (2411055)                                                                                               -9 6179 

 b)  BUDZISKA                                                                                                                               -9 771 

 b)  JANKOWICE                                                                                                                            -6 444 

 b)  RUDA                                                                                                                                       +5 244 

 b)  RUDA KOZIELSKA                                                                                                                   -4 597 

 b)  RUDY                                                                                                                                     +14 2784 

 b)  SIEDLISKA                                                                                                                               -3 581 

 b)  TURZE                                                                                                                                      -6 758 

  

  

 

Osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy 31.12.2020 r.        -90    11207   

  

 a)  KUŹNIA RACIBORSKA (2411054)                                                                                               -91 4865 

 b)  KUŹNIA RACIBORSKA                                                                                                           -91 4865 

 a)  KUŹNIA RACIBORSKA (2411055)                                                                                                +1 6342 

 b)  BUDZISKA                                                                                                                                 -4 783 

 b)  JANKOWICE                                                                                                                              -1 450 

 b)  RUDA                                                                                                                                        +6 256 

 b)  RUDA KOZIELSKA                                                                                                                    -5 603 

 b)  RUDY                                                                                                                                       +18 2888 

 b)  SIEDLISKA                                                                                                                                 -2 591 

 b)  TURZE                                                                                                                                      -11 771 

  

 

 

Liczba urodzeń mieszkańców Gminy w 2020 r. (zameldowania stałe)               96               

Liczba zgonów mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska w 2020 r.                  155 
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3. INFORMACJE FINANSOWE  

 

I Plan Budżetu na 01.01.2020 r. 

 

1. Budżet na 2020 rok został podjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej 

Nr XV/128/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.  

Uchwalony budżet określał następujący plan dochodów i wydatków: 

dochody ogółem:                                       60 844 044,03 zł,  

w tym: dochody bieżące           47 669 946,36 zł, 

            dochody majątkowe                     13 174 097,67 zł. 

 

wydatki ogółem:                                         62 682 594,73 zł,  

w tym: wydatki bieżące            44 441 356,97 zł, 

            wydatki majątkowe                         15 692 736,00 zł. 

 

2. Na obsługę długu w 2020 roku zaplanowano łącznie 979 952,00 zł w tym 

899 352,00 zł. z tytułu spłat rat kapitałowych oraz 80 600,00 zł z tytułu spłaty 

odsetek. Kwota ta stanowi 1,61 % planowanych dochodów. 

3. Planowany rok budżetowy zamyka się deficytem w wysokości 1 838 550,70 zł. 

 

II Plan Budżetu i jego wykonanie na 31.12.2020 r. 

 

1. Poprzez wprowadzone zmiany w ciągu roku budżetowego plan dochodów i 

wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł: 

dochody ogółem:                                  61 782 932,39 zł, 

w tym: dochody bieżące      53 355 878,06 zł, 

            dochody majątkowe        8 427 054,33 zł. 

wydatki ogółem:                                    63 116 025,06 zł,  

w tym: wydatki bieżące       49 513 640,79 zł, 

            wydatki majątkowe       13 602 384,27 zł. 

Oznacza to, że per saldo dochody zostały zwiększone o kwotę 938 888,36 zł, 

natomiast wydatki zwiększono o kwotę 433 430,33 zł. 
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2. W wyniku dokonanych zmian  budżet na 31 grudnia 2020 r. zamyka się 

planowanym deficytem w wysokości – 1 333 092,67 zł. 

3. Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku 2020 roku, budżet Gminy w 

omawianym okresie został wykonany: 

 po stronie dochodów: 

 

dochody ogółem:                                  57 617 015,64 zł,  

w tym: dochody bieżące      53 308 767,94 zł, 

            dochody majątkowe        4 308 247,70 zł. 

 

 po stronie wydatków: 

wydatki ogółem:                                    57 403 193,25 zł,  

w tym: wydatki bieżące      46 592 194,35 zł, 

            wydatki majątkowe      10 810 998,90 zł. 

 

4. Z wykazanych powyżej kwot wynika, że realizacja budżetu w 2020 roku zamyka 

się  nadwyżką w wysokości  213 822,39 zł. 

5.  Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 13 602 384,27 

zł, co stanowiło   21,55 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 

10 810 998,90 zł, co stanowi 18,83 % ogółu wykonanych wydatków oraz 79,48 

% planowanych wydatków na inwestycje.  

6. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 49 513 640,79 zł, 

zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 46 592 194,35 zł, tj. 94,10 % planu.  

7. Ze środków budżetu Gminy w 2020 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek 

w kwocie  

239 826,00 zł., na plan 239 826,00 zł., oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 

661 904,00 zł, na plan 661 904,00 zł. Z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek 

wydatkowano kwotę 56 174,17 zł. Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek 

wraz z należnymi odsetkami od nich wynosiła 957 904,17 zł., co stanowi 1,66 

% wykonanych dochodów budżetu gminy za rok 2020. 

8. Zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek 

wyniosło 411 421,00 zł., oraz  z tytułu zaciągniętych kredytów 1 905 540,00 zł, 

co łącznie daje kwotę 2 316 961,00 zł. Zadłużenie to stanowi 4,02 % 

wykonanych dochodów budżetowych za rok 2020.   
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9. Udział dochodów własnych w kwocie 23 040 981,67 zł do dochodów ogółem 

57 617 015,64zł wynosi 39,99 %  

10. Udział dochodów w PIT dla Gminy Kuźnia Raciborska został zaplanowany wg 

wytycznych Ministerstwa Finansów na 2020 r. w wysokości 9 099 349,00 został 

wykonany w kwocie 8 836 987,00 co stanowi 97,12 % wykonania planu. Jest 

niższy o 2,28% w stosunku do roku 2019. 

11. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 

kształtują się w wysokości 5 884 968,92 zł za 2020 r. i są wyższe o 3,10 % w 

stosunku do roku 2019. 

12. Dochody majątkowe Gminy wynoszą 4 308 247,70 zł, co stanowi 7,48 % 

dochodów ogółem. Dochody bieżące wykonane w kwocie 53 308 767,94 zł 

stanowią 92,52 % dochodów ogółem. 

13. Wolne środki na 2020 r. wynosiły 3 218 691,00 zł.  

14. Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych za 2020 rok wyniosły 

452 542,78 zł. Skutki zwolnień w podatkach lokalnych wprowadzonych przez 

Radę Miejską stanowiły kwotę 838 058,36 zł.  

15. Skutki z tytułu umorzeń podatków lokalnych dokonanych przez Burmistrza 

Miasta stanowiły kwotę 0,00 zł. 

16. Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała w 2020 r. dotację celową na realizację 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 13 505 814,18 

zł na plan 13 548 276,82 zł, z Krajowego Biura Wyborczego na wybory 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Wybory uzupełniające do Rady Gminy 

oraz ostały rejestr wyborców kwotę 76 840,00 zł na plan 81 090,00 zł, z 

Głównego Urzędu Statystycznego na powszechny spis rolny w kwocie 

17 326,00 zł na plan 22 826,00 oraz dotację celową na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego w wysokości 900,00 zł na plan 900,00 zł. 

17. Wysokość subwencji jaką Gmina otrzymała w 2020 r. to kwota 14 620 023,00 

zł,  z czego subwencja oświatowa w wysokości 8 821 429,00 zł, część 

wyrównawcza subwencji dla gmin to kwota 5 615 372,00 zł, część 

równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 166 006,00 zł oraz uzupełnienie 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 

17 423,00 zł. 
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III  Jednostki budżetowe realizujące budżet: 

 

 Urząd Miejski, 

 Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej, 

 Szkoła Podstawowa w Rudach, 

 Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej z oddziałem zamiejscowym w Turzu, 

 Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej, 

 Przedszkole w Rudach, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej, 

a także: 

 Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni 

Raciborskiej 

oraz samorządowe instytucje kultury: 

 Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej 

 Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach. 

 

Ogólne wielkości budżetowe oraz wykonanie za 2020 roku przedstawia poniższa 

tabela: 

 

Zmiany budżetu oraz wykonanie za 2020 r. 

 

  

plan według 
uchwały 

budżetowej 

kwota zmiany 
planu 

plan po 
zmianach na 

dzień 
31.12.2020r. 

wykonanie % wykonania 

Dochody 60 844 044,03 938 888,36  61 782 932,39 57 617 015,64 93,26 % 

Przychody 2 737 902,70 - 503 080,03 2 234 822,67 4 872 961,69  218,05 % 

Razem 63 581 946,73 435 808,33  64 017 755,06 62 489 977,33 97,61 % 

  

Wydatki 62 682 594,73 433 430,33 63 116 025,06 57 403 193,25 90,95 % 

Rozchody 899 352,00  2 378,00 901 730,00 901 730,00 100 % 

Razem 63 581 946,73 435 808,33 64 017 755,06 58 304 923,25 91,08 % 
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4. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 

Informacja na dzień 31.12.2020 r. na podstawie decyzji komunalizacyjnych z mocy 

prawa i na wniosek  oraz w obrocie cywilnoprawnym 

I. Grunty własności Gminy Kuźnia Raciborska w hektarach. 

 

Lp Obręb Grunty 
rolne 

Grunty leśne 
i 

zadrzewione 
 

Grunty 
pod 

wodami 

Grunty 
zabudowane i 

zurbanizowane 
za wyjątkiem 

dróg 

Drogi Tereny 

różne 

Ogółem 

  1 Kuźnia 

Raciborska 

55,5615 2,4348 - 36,3104 17,7971 0,4196 12,5234 

  2 Rudy 18,5139 10,0734 0,4177 26,3192 28,7791 - 84,1033 

  3 Ruda Kozielska 4,5761 0,2100 - 1,9695 7,5017 - 14,2573 

  4      Jankowice 2,2218 0,2667 - 1,4104 5,0323 0,0167 8,9479 

  5 Ruda 1,0329 - - 0,7004 7,2524 - 8,9857 

  6 Budziska 2,4886 - - 0,9148 5,6448 - 9,0482 

  7 Siedliska 5,5977 - 0,9892 1,3578 5,9330 0,2769 14,1546 

 8.   Turze 4,5770 - 0,7423 1,4021 13,9158 - 20,6372 

  9 Ogółem 94,5695 12,9849 2,1492 70,3846 91,8562 0,7132 272,6576 

 

Przybyło w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.: 

  1 Kuźnia 

Raciborska 

0,588 0,1447 - - 0,0473 - 0,7800 

  2 Rudy - - - - - - - 

  3 Ruda Kozielska 0,0017 - - - 0,0046 - 0,0477 

  4      Jankowice - - - - - - - 

  5 Ruda 0,7000 - - - - - 0,7000 

  6 Budziska - - - - 0,051 - 0,051 

  7 Siedliska - - 0,9767 - - 0,2727 1,2494 

  8.   Turze - - - - 0,3938 - 0,3938 

  9 Ogółem 1,2897 0,1447 0,9767 - 0,5381 0,2727 3,2219 
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Ubyło w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.: 

Lp Obręb Grunty 

rolne 

Grunty leśne 

i 

zadrzewione 

Grunty 

pod 

wodami 

Grunty 

zabudowane i 

zurbanizowane 

za wyjątkiem 

dróg 

Drogi Tereny 

różne 

Ogółem 

  1 Kuźnia 

Raciborska 

0,9297 - - 1,8100 - - 2,7397 

  2 Rudy - - - - - - - 

  3 Ruda Kozielska - - - - - - - 

  4      Jankowice - - - - - - - 

  5 Ruda - - - - - - - 

  6 Budziska - - - - - - - 

  7 Siedliska 0,3924 - 0,0037 - - 0,0026 0,3987 

  8.   Turze 0,2160 - - - 0,1450 - 0,3610 

  9 Ogółem 1,5381 - 0,0037 1,81 0,1450 0,0026 3,4994 

 

 

II. Grunty własności Gminy Kuźnia Raciborska oddane w użytkowanie 

wieczyste.  

Gmina Kuźnia Raciborska jest właścicielem nieruchomości gruntowych położonych 

w Kuźni Raciborskiej, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste o ogólnej 

powierzchni  6,9299 ha. 

 

III. Grunty własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy 

Kuźnia Raciborska. 

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Kuźnia Raciborska nie posiadała w użytkowaniu 

wieczystym gruntów własności Skarbu Państwa. 
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IV. Posiadanie. 

1. Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem gruntów własności Skarbu 

Państwa w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudy 

Raciborskie na mocy umowy o oddaniu w użytkowanie o powierzchni 0,03 ha. 

 

2. Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem gruntów położonych w Kuźni 

Raciborskiej i w Turzu o ogólnej powierzchni 0,15 ha własności Skarbu Państwa 

w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach 

na mocy umowy oddania w użytkowanie. 

 

3. Najem – na mocy umów najmu Gmina Kuźnia Raciborska jest użytkownikiem 

nieruchomości: 

1)  własności Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Lasów Państwowych 

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, stanowiącej drogę, położonej w Kuźni 

Raciborskiej o powierzchni 0,0800 ha, 

2) własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. położonych 

w Kuźni Raciborskiej o powierzchni 0,0514 ha stanowiących ciąg pieszo-

rowerowy 

 

4. Gmina Kuźnia Raciborska na mocy umów użyczenia jest posiadaczem części 

nieruchomości zlokalizowanych w Kuźni Raciborskiej, Rudach, Rudzie 

Kozielskiej Turzu, Siedliskach, Rudzie, Budziskach oraz w Stanicy (umowa z 

Gminą Pilchowice) i w Rybniku-Stodołach (umowa z miastem Rybnik) o ogólnej 

powierzchni 2,9933 ha. 

 

V. Udziały w spółkach. 

Gmina Miasta Kuźnia Raciborska jest jedynym udziałowcem w  spółce „Gminne 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji”  Sp. z o.o. 

 

Łączna wartość udziałów wynosi 16 579 500 zł 
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5. INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII  

 

A. Strategia Rozwoju Gminy 

 

Realizacja celów strategicznych „Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska na lata 

2016-2025”, w roku 2020 przedstawiała się następująco: 

 

Cel strategiczny 1 tj. Wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarczej 

realizowany był poprzez zapewnienie warunków do rozwoju ekonomiczno-

gospodarczego, zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych oraz tworzenie 

sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorczości (podpisanie umowy na 

realizację przedsięwzięcia pn. „Przekształcenie poprzemysłowego terenu pod teren 

inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego 2014-2020). Projekt został zrealizowany, w ramach projektu 

wybudowano drogę o długości 580 metrów oraz przygotowano 1,85 h gruntów pod 

tereny inwestycyjne 

 

Cel strategiczny 2 tj. Poprawa ładu przestrzennego był realizowany był poprzez rozwój 

infrastruktury drogowej, poprawę infrastruktury technicznej oraz budowę  

i modernizację przestrzeni funkcjonalnej, w tym m. in. modernizację i budowę dróg 

gminnych oraz infrastruktury około drogowej (tj. oświetlenie ulic, przystanki 

autobusowe, miejsca parkingowe). Do najważniejszych zadań zaliczyć należy: 

Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej 1 268 306,69 zł., 

Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i Sobieskiego w Rudach 2 978 035,75 zł,  

budowa placu zabaw w sołectwie Ruda kwota 37 053,10 zł., renowacja kolumny Matki 

Boskiej w Rudach – 155 760,00 zł. 

 

Cel strategiczny 3 tj. Rozwój turystyki i rekreacji został realizowany poprzez budowę  

i modernizację infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej, promocję gminy oraz 

ochronę środowiska naturalnego. Inwestycje w realizację tego celu obejmowały m.in. 

zakończenie budowy oraz modernizacji obiektów turystycznych oraz rekreacyjnych -  

remont Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach.    
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Cel strategiczny 4 tj. Integracja i aktywizacja społeczna realizowany był poprzez rozwijanie 

i umacnianie więzi społecznych dzięki aktywizacji społecznej (program tzw. „małych 

grantów”, fundusz sołecki oraz Inicjatywa Sołecka), a także utrzymywanie wysokiego 

poziomu dostępności do usług społecznych.  

 

Udział Gminy w programach pomocowych: 

 

Zewnetrzne, pozyskane środki finansowe w 2020 roku 

         

lp. Nazwa zadania 

Łączny 

koszt 

zadania 

Kwota 

dofinasowania 

Wkład 

własny 

Gminy Instytucja zarządzająca 

1. 

Plac zabawy - miejsce 

integracji społecznej w 

Sołectwie Ruda 37  053,10 29 642,48 7 410,62 

Urząd Marszałkowski - budżet 

Urzędu Marszałkowskiego, 

środki krajowe 

2. 

Termomodernizacja 

buynków użyteczności 

publicznej na terenie 

Gminy Kuźnia 

Raciborska 4 693 955,97* 3 989 862,57 704 093,40 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Śląskiego - Urząd 

Marszałkowski Katowice 

3. 

Przebudowa drogi 

gminnej - ul. 

Powstańców w Kuźni 

Raciborskiej 1 268 306,69* 1 191 509,04 76 797,64 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Śląskiego - Urząd 

Marszałkowski Katowice 

4. 

Poprawa parametrów 

efetywności 

energetycznej w 

budynkach gminnych - 

ul. Kasztanowa 6 i ul. 

Słowackiego 5 694 505,10* 453 637,18 240 867,92 

Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko - 

WFOŚiG Katowice 

5. 

Odnawialne źródła 

energii poprawą jakości 

środkowiska 

naturalnego 8 119 413,24* 6 901 501,26 1 217 911,99 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Śląskiego - Urząd 

Marszałkowski Katowice 

6. 
Ścieżka multimedialna 

1 071 520,17 910 792,15 160 728,02 Interreg V-A Czechy-Polska 

7. 

Mały człowiek - wielkie 

możliwości - 

rozszerzenie oferty 

zajęć specjalistycznych 

dla przedszkolaków w 

Rudach 316 887,76 269 354,59 47 533,17 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Śląskiego - Urząd 

Marszałkowski Katowice 
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* Zadania wieloletnie, realizacja finansowa zadania rozpoczęła się w latach 

wcześniejszych. Zakończenie realizacji zadań to lata 2022-2023. 

 

B. Ład przestrzenny 

 

Ostatnia ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego została dokonana w 2011r. 

Uchwała nr XII/128/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24.11.2011r.  

Aktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kuźnia Raciborska, zatwierdzone uchwałą nr XXVII/298/2013 Rady Miejskiej  

w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 marca 2013r., swą powierzchnią obejmuje 100,42 km². 

W Gminie Kuźnia Raciborska obowiązuje 33 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, które powierzchniowo obejmują 2968,75 ha – stopień pokrycia Gminy 

Kuźnia Raciborska – 23,49%. 

Gmina Kuźnia Raciborska jest w trakcie procedury sporządzania studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia 

Raciborska, a także miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 

8. 

Wzrost kompetencji -

kluczem do sukcesu do 

sukcesu uczniów Szkoły 

Podstawowej w Rudach 312 018,85 280 816,96 31 201,89 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Śląskiego - Urząd 

Marszałkowski Katowice 

9. 

Kanilzacja sanitarna w 

miejscowości Jankowice 
4 902 223,56 1 999 324,00 2 902 899,56 PROW 

10. 

Równość szans - równa 

edukacja - zajęcia 

terapeutuczne w 

przedszkolach w Kuźni 

Raciborskiej 973 357,81 827 354, 13 146 003,68 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Śląskiego - Urząd 

Marszałkowski Katowice 

11. 

Budowa nowej drogi w 

Rudach 450 000,00 450 000,00 0,00 Fundusz Inwestycji Lokalnych 

12. 

Przebudowa drogi 

gminnej ul. Cysterska i 

Sobieskiego w Rudach  2 978 035,75* 1 894 924,15 1 083 111,60 PROW 

13. 

Dokształcanie 

pracowników w ramach 

Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego  14 130,00 11 304,00 2 826,00 PUP 

Razem 25 831 408,00 19 210 022,51 6 621 385,49   
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terenów położonych w sołectwach Jankowice i Rudy oraz miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kuźnia Raciborska.   

 

C. Gminny Program Rewitalizacji 

 

Finalna postać „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 

2017-2023” została przyjęta w dniu 19 marca 2018 r. (Uchwała Nr XLI/359/2018). 

Zgodnie z tabelą 59 – Lista planowanych podstawowych projektów 

rewitalizacyjnych, w roku 2020 zrealizowano, bądź rozpoczęto procedurę 

następujących projektów: 

1. Podłączenie sektora mieszkalnego do sieci ciepłowniczej bądź gazowej, 

termomodernizacja budynków – budowa gazociągu na terenie Gminy Kuźnia 

Raciborska w trakcie realizacji (planowane zakończenie wrzesień 2021 r.).  

2. Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i inwestycyjnych wraz z uzbrojeniem 

terenów w media. Budowa drogi, budowa oświetlenia terenu oraz przyłącze 

kanalizacyjne  – teren ul. Tartaczna – w trakcie realizacji w ramach RPO Oś 

priorytetowa: III działanie 3.1 poprawa warunków do rozwoju MŚP, poddziałanie 3.1.2 

Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield.  

Zgodnie z tabelą 60 – Lista dodatkowych projektów rewitalizacyjnych, w roku 2020 

zrealizowano, bądź rozpoczęto procedurę następujących projektów: 

1. Projektowanie i zabudowa infrastruktury kanalizacyjnej - szczegółowe informacje 

zostały przedstawione w podrozdziale 5 F - Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

D. Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy 

 

1. Informacje ogółem: 

- mieszkaniowym zasobem gminy zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej, który działa jako samorządowy zakład budżetowy; 

- ogółem liczba mieszkań w zasobie 466 w tym 57 lokali z najmem socjalnym; 

- w 2020 r. sprzedano 17 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 804,62 m2; 

- potrzeby remontowe ustalane są na postawie przeglądów technicznych 

budynków i w 2020 r. przeprowadzono:  
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- termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kasztanowej 6 w Kuźni 

Raciborskiej wraz wykonanie instalacji c.o. i c.w.u i podłączeniem go do zewnętrznej 

sieci ciepłowniczej; 

- malowanie klatek schodowych w 1 budynku; 

- wymianę stolarki okiennej w piwnicach w 1 budynku; 

- wymianę stolarki drzwiowej na klatkach schodowych w 2 budynkach; 

- wykonanie nowych przyłączy kanalizacyjnych 12 budynków; 

- częściową wymianę instalacji wod.-kan. w 5 budynkach; 

- prace termomodernizacyjne na 1 budynku; 

- wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w 1 budynku; 

- wymianę stolarki okiennej w 5 lokalach; 

- roboty zduńskie w 13 lokalach; 

- wymiana kotła c.o. w 1 budynku 

- różnego rodzaju prace konserwatorskie w 62 budynkach; 

- wykonano dokumentację projektową instalacji c.o. i c.w.u. dla 12 budynków; 

- obowiązują 2 sposoby oddłużania lokali komunalnych: poprzez rozkładanie                   

na raty lub odroczenie terminu płatności albo umożliwienie spłaty zadłużenia w formie 

świadczenia rzeczowego; 

2. Zasady polityki czynszowej: 

- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miesięczny czynsz powinien 

wynosić maksymalnie 3% wartości odtworzeniowej powierzchni budynku,                                       

tj. 11,33 zł/m2; 

- jednak ze względu na ograniczone możliwości finansowe najemców Władze 

Gminy /jak większość samorządów w Polsce/ nie zdecydowały się na tak drastyczne 

kroki i w 2020 r. maksymalna stawka czynszu wynosiła 1,42% wartości wskaźnika 

przeliczeniowego odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej, tj. 5,38 zł/m2; 

- główne czynniki mające wpływ na poziom obowiązujących stawek czynszu są 

wynikiem szeregu uwarunkowań lokalnych w zakresie gminnej gospodarki 

mieszkaniowej, do których zaliczyć można: standard wynajmowanych lokali 

mieszkalnych, politykę remontową realizowaną w zasobach komunalnych, poziom 

jednostkowych kosztów administracji, poziom cen świadczeń komunalnych 

stanowiących dodatkowe koszty utrzymania lokali mieszkalnych (c.o., zimna woda, 

odprowadzenie ścieków, wywóz opadów komunalnych) oraz sytuacja finansowa 

Gminy. 
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Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi  

 

W 2020 r. złożono 16 wniosków o przydział lub zamianę lokalu. Komisja mieszkaniowa 

2 wnioski zaopiniowała negatywnie, 4 wnioski ze wskazaniem na lokal z najmem 

socjalnym, pozostałe 10 wniosków rozpatrzono pozytywnie. 

Ilość osób oczekujących na lokale typu „KAWALERKA „ na koniec 31.12.2020 r. 

wynosiła: 28  

Ilość osób oczekujących na lokale typu „RODZINNE” na koniec 31.12.2020 r. 

wynosiła: 54 

Łączna ilość osób oczekujących na lokale typu „KAWALERKA” i RODZINNE” to:  82 

W 2020 r. przyznano 5 lokali typu „Rodzinne”, 4 lokale typu „Kawalerka”, 1 lokal                           

z najmem socjalnym oraz dokonano 5 zamian lokali. 

 

Gmina oddała w najem i użyczenie następujące lokale użytkowe : 

- przy ul. Jagodowej 15 w Kuźni Raciborskiej na rzecz Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu i Caritas Diecezji Gliwickiej z przeznaczeniem na działalność związaną  

z opieką zdrowotną oraz Spółdzielni Socjalnej „Szkrabkowo” z siedzibą w Rybniku  

z przeznaczeniem na prowadzenie żłobka.  

-  przy ul. Klasztornej 9b w Kuźni Raciborskiej, ul. Raciborskiej 8 w Rudach oraz przy 

ul. Raciborskiej 68 w Turzu na rzecz „Amicus-Med” Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni 

Raciborskiej z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

- przy ul. Kościelnej 4 w Kuźni Raciborskiej na rzecz ING Bank Śląski  

z przeznaczeniem na działalność usługową. 

Całkowita powierzchnia najmu i użyczenia  wyżej wymienionych lokali: 1 887,75 m2. 

 

DODATKI MIESZKANIOWE – Stan na 31.12.2020 r. 

 

W 2020 roku wypłacono 1029 dodatków mieszkaniowych, na podstawie 166 decyzji 

o przyznaniu świadczenia. Decyzję odmowną otrzymało 20 wnioskodawców. 

Łącznie w 2020 roku na dodatki mieszkaniowe wydatkowano z budżetu gminy 

194.677,16 zł. 

Wysokość dodatków: 

27 decyzji  przyznającej dodatek w wysokości  0-100 zł 

61 -        100,01 – 200 zł 
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56-        200,01 – 300 zł 

17-         300,01 – 400 zł 

5 -         400,01 – 500 zł 

 

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH 

Sprzedanych zostało 17 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców,  

z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 90%. Ogólna powierzchnia sprzedanych 

lokali mieszkalnych wynosi 804,62 m² za kwotę 106 272,90  zł. 

 

 

E. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

 

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot 

własności Gminy Kuźnia Raciborska i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, 

oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy. 

Gmina Kuźnia Raciborska jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 

272,6576 ha. 

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Kuźnia Raciborska nie posiadała w użytkowaniu 

wieczystym gruntów własności Skarbu Państwa. 

Nieruchomości są corocznie ewidencjonowane w ramach inwentaryzacji gruntów – 

ostatnią przeprowadzono na dzień 31.12.2020 r. 

 

Sposób gospodarowania nieruchomościami Gminy. 

Nieruchomości z zasobu Gminy są: 

1. Zbywane i oddawane w użytkowanie wieczyste. 

W 2020r. z zasobu Gminy zbyte zostały nieruchomości o ogólnej powierzchni 

4,0448ha za kwotę 1.339.458,-zł (brutto), w tym: 

1) w Kuźni Raciborskiej nieruchomości o łącznej powierzchni 3,3131ha, w tym: 

- 0,3949ha jako tereny pod zabudowę mieszkaniową,  

- 0,5222 ha jako tereny pod usługi, 

- 2,3960ha jako tereny pod przemysł, 

2) w Siedliskach nieruchomości o pow.0,3707ha i w Turzu nieruchomości  

o pow. 0,3610ha jako tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego. 
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2. Wydzierżawiane i wynajmowane.  

1) W 2020 r. z zasobu Gminy wydzierżawiano nieruchomości na cele rolne oraz 

pod ogródki przydomowe o ogólnej powierzchni 18 6878 ha. 

2) Umowom najmu podlegają nieruchomości użytkowane przez MOKSiR (hale 

sportowe i stadion w Kuźni R.),  

3) Oddano w najem i dzierżawę na cele gospodarcze nieruchomości o ogólnej 

powierzchni 4 610,00 m² (w tym z przeznaczeniem pod: garaże, ogródki piwne  

i kawiarenki letnie, przenośne kioski i pawilony handlowe, stację przekaźnikową 

telefonii cyfrowej, cele magazynowo - składowe, handel i usługi, banery reklamowe, 

wydobycie i eksploatację kruszyw, wykonanie piezometru).  

3. Użyczane. 

Nieruchomości użyczane są: Klubom Sportowym, Ochotniczym Strażom Pożarnym, 

Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji, 

Gminnemu Ośrodkowi Turystyki i Promocji, Caritas Diecezji Gliwickiej, ZGKiM, 

GPWiK sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej, Starostwu Powiatowemu w Raciborzu (pomoc 

prawna), Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Budziska, Stowarzyszeniu Artystyczno- 

Społecznemu Pracownia Przyszłości.  

 

4. Oddawane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy. 

Nieruchomości zabudowane budynkami szkół i przedszkoli są oddane w trwały zarząd 

tym placówkom. 

Siedziby ZGKiM oraz MOPS są oddane w trwały zarząd tym jednostkom 

organizacyjnym.  

 

Nieruchomości są nabywane do zasobu poprzez: 

1. Zawieranie notarialnych umów nabycia, darowizny, zamiany licytacje 

komornicze. 

     W 2020 r., do zasobu Gminy nabytych zostało 1,9376 ha, w tym: 

1) w Kuźni Raciborskiej o powierzchni 0,6353 ha, 

2) w Budziskach 0,0051 ha,  

4) w Siedliskach o powierzchni 1,2494 ha, 

5)      w Rudzie Kozielskiej o powierzchni 0,0478 ha  
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2. Komunalizację. 

W 2020 r. w drodze komunalizacji nabyto 1,2385 ha, w tym: 

1) nieruchomości położone w Kuźni Raciborskiej – pow. 0,1447 ha, 

2) nieruchomości położone w Turzu – pow. 0,3938 ha, 

3) nieruchomości położone w Rudzie – pow. 0,7000 ha. 

 

F. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych 

 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych został opracowany zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7.06.2001 r.  

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity 

Dz.U. z 2020 r. poz. 2028). 

1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych. 

Priorytetem w zakresie świadczonych usług wodociągowo – kanalizacyjnych jest: 

I.  zapewnienie ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości 

II. niezawodne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Usługi wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków polegające na ujmowaniu, uzdatnianiu  

i dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków realizowane są 

poprzez: 

1) bieżącą eksploatację i utrzymywanie istniejącej sieci wodociągowej  

w należytym stanie technicznym, zapewniającym Odbiorcom usług nieprzerwaną 

dostawę wody o wymaganej jakości i ciśnieniu, 

2) bieżącą eksploatację i utrzymywanie istniejącej sieci kanalizacyjnej w należytym 

stanie technicznym, zapewniającym odprowadzanie ścieków w sposób ciągły  

i niezawodny,  

3) bieżącą eksploatację i utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń 

oczyszczalni ścieków, zapewniającym oczyszczenie ścieków, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami,  

4) dokonywanie przeglądów, odbiorów technicznych urządzeń i przyłączy wod.– 

kan., 

5) przyłączanie do sieci nowych odbiorców usług, 
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6) przejmowanie do eksploatacji wykonanych urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych, 

7) uzbrajanie w sieć wod.– kan. terenów obejmujących obszar działalności GPWiK 

Sp. z o.o., 

8) prowadzenie długofalowych działań zmierzających do zmniejszenia strat wody, 

9) stałą kontrolę jakości wody w wyznaczonych punktach sieci oraz jakości 

ścieków, 

10) wydawanie warunków technicznych niezbędnych do podłączenia 

nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej eksploatowanej przez 

GPWiK Sp. z o.o. oraz uzgadnianie dokumentacji projektowych, 

11) instalowanie, naprawę oraz legalizację wodomierzy głównych, 

12) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji projektowej i powykonawczej. 

2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne na lata 2021-2023: 

* budowa ujęć i magistrali ze źródeł Solarnia wraz z SUW i infrastrukturą towarzyszącą 

– inwestycja zapewni dostawy wody do miasta Kuźnia Raciborska w odpowiedniej 

ilości i o wymaganych prawem parametrach – realizacja w latach 2021-2023 w ramach 

Projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia 

Raciborska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regio-nalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego (RPO WSL) 2014-2020, 

* budowa instalacji aglomeracji osadu ściekowego – planowana jest modernizacja 

oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej związanej z budową instalacji 

do aglomeracji osadu ściekowego przetwarzającej osad ściekowy w ulepszacz gleby 

– realizacja w latach 2021-2023 w ramach Projektu pn. „Rozwój i moderni-zacja 

infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska” współfinansowanego ze 

środków Euro-pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-

2020, 

* wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Budziska – realizacja na lata 2019-2021, 

* wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Jankowice (Etap I i II) – realizacja na lata 2020-2021, 

* wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Turze – realizacja na lata 2019 – 2021, 

* modernizacja zbiornika nr 2 w Rudzie Kozielskiej o poj. 150 m3 realizacja w 2021, 
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* budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rudach przy ul. Dworcowej – rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej umożli-wiająca całkowite skanalizowanie obszaru w rejonie ulic: 

Krótkiej, Parkowej, Rogera, Gliwickiej, Dworcowej i Szkolnej – realizacja w 2021, 

* budowa sieci kanalizacyjnej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Brzozowej – rozbudowa 

sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Brzozowej w związku z przewidywaną dalszą 

zabudową mieszkaniową – realizacja w 2021, 

* wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Rudy – realizacja w latach 2021-2022, 

* wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Siedliska – reali-zacja w latach 2021-2022, 

* wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kuźni 

Raciborskiej rejonie ulicy Staszica – rozbudowa projektowanej sieci kanalizacji w ulicy 

Staszica umożliwi przyłączenie powstających w tym rejonie zakładów produkcyjnych, 

jak również istniejącej zabudowy mieszkaniowej – realizacja na lata 2021-2022, 

* wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kuźni 

Raciborskiej w rejonie ul. Browarnej – budowa sieci kanalizacji w ulicy Browarnej 

umożliwi przyłączenie istniejącej w tym rejonie zabu-dowy mieszkaniowej – realizacja 

na lata 2021-2022. 

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody na lata 2021-2023: 

* wymiany i legalizacje wodomierzy, 

* system zarządzania siecią – Etap I – w ramach zadania wykonany zostanie model 

istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej w wersji wektorowej, w formacie 

umożliwiającym edycje w oprogramowaniu GIS – realizacja w latach 2021-2023  

w ramach Projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej  

w Gminie Kuźnia Raciborska” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO 

WSL 2014-2020. 

4. Sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

Przedsięwzięcia inwestycyjne sfinansowane będa ze źródeł własnych GPWiK Sp.  

z o.o. pochodzących z amortyzacji, podniesienia kapitału zakładowego przez 

udziałowca, wypracowanych zysków przeznaczonych na kapitał zapasowy, oraz 

środków pomocowych pozyskanych z funduszy UE. 

5. W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowano w 2020 r.: 

1) wykonana została dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej  

w miejscowości Jankowice – etap I – projekt przekazany do realizacji Gminie Kuźnia 



24 
 

Raciborska, która pozyskała środki na realizację w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014-2020 – budowa przewidziana na lata 2021-2023, 

2) wykonywana była dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

dla miejscowości Budziska – stan zaawansowania prac – 90 %, 

3) wykonywana była dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

dla miejscowości Turze – stan zaawansowania prac – 70 %, 

4) wykonywana była dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości 

Jankowice – Etap II”– stan zaawansowania prac – 80 %, 

5) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rudach przy ul. Dworcowej – stan 

zaawansowania robót – 80 % – zadanie zakończone zostanie w marcu 2021 r. 

6) w zakresie wykonania projektu kanalizacji sanitarnej i rozbudowy oczyszczalni 

dla miejscowości Rudy  przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wybór projektanta – termin realizacji dokumentacji upływa w 2022 r., 

7) wymiany i legalizacje wodomierzy – zadanie w ciągłej realizacji z uwagi na 

konieczność cyklicznej (co 5 lat) wymiany w związku z legalizacją urządzeń 

pomiarowych – zakres przewidziany do realizacji w 2020 r. z uwagi na okres pandemii 

zrealizowano w 30%. 

6. W zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE 

I. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

W 2020 r. prowadzona była przez Urząd Marszałkowski w Katowicach (Instytucja 

Organizująca Konkurs) procedura oceny formalnej i merytorycznej złożonej 

dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury 

wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska”. W dniu 28 lipca 2020 r. Uchwałą nr 

1643/154/VI/ 2020 Zarządu Województwa Śląskiego zatwierdzona została lista 

ocenionych projektów, w tym ww. projektu jako wskazanego do dofinansowania 

środkami RPO WSL 2014-2020 dla poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa 

– RIT Zachodni. Realizacja Projektu przewidziana jest na lata: 2021-2023. Wartość 

Projektu wynosi: 10 000 912,07 zł (z VAT), w tym dofinansowanie ze środków EFRR 

wyniesie: 3 684 823,43 zł. Finansowanie wkładu własnego obejmować będzie środki 

Gminy Kuźnia Raciborska oraz GPWiK Sp. z o.o.  

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu nastąpiło w dniu 28 stycznia 2021 r. 
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II. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego w lutym 2020 r. 

naboru na operacje typu „Gospo-darka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  

i w oszczędzanie energii” w uzgodnieniu z Gminą Kuźnia Raciborska przygotowane 

zostały dokumenty aplikacyjne na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice Gmina Kuźnia Raciborska – Etap I”. 

W 2020 r. prowadzona była przez Urząd Marszałkowski w Katowicach (Instytucja 

Organizująca Konkurs) procedura oceny formalnej i merytorycznej złożonej 

dokumentacji aplikacyjnej, a w dniu 27 maja 2020 r. Uchwałą nr 1199/130/VI/ 2020 

Zarządu Województwa Śląskiego przyjęta została lista kolejności przysługiwania 

pomocy, w tym ww. projektu, który uplasował się na 5 pozycji wśród wszystkich 32 

zgłoszonych projektów. Termin realizacji zadania upływa 30 czerwca 2023 r.  

Wartość Projektu  wynosi: 3 864 794,54 zł (z VAT), w tym dofinansowanie ze środków 

PROW wyniesie: 1 999 324 zł. Finansowanie wkładu własnego obejmować będzie 

środki Gminy Kuźnia Raciborska w związku z ujęciem zadania w WPF Gminy. 

Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania nastąpiło w dniu 2 marca 2021 r. 

III. Konkurencyjność MŚP 

W związku z ogłoszeniem przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości naboru w ramach 

Osi Priorytetowej III. Konku-rencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ 

projektu 2 „Inwestycje w MŚP” w czerwcu 2020 r. przygotowane zostały dokumenty 

aplikacyjne na dofinansowanie projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsię-

biorstwa poprzez inwestycje w ŚT”. Nie udało się pozyskać środków w ramach 

prowadzonej procedury konkursowej. 

 

G. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Aktualizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kuźnia Raciborska” została 

przyjęta Uchwałą Nr XXVIII/269/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 

marca 2017r.  

Zgodnie z rozdziałem 9.5. Projekt działań, poniżej zestawiono rozpoczęte, bądź 

zakończone inwestycje związane z gospodarką niskoemisyjną: 

1. Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 4 kW – w 2020 roku ogłoszono 

przetarg po złożeniu wniosku w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17  
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w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła 

energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, 

Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs. Konkurs został pozytywnie 

rozstrzygnięty. Realizacja zadania w kolejnych latach.  

2. Instalacja pomp ciepła na potrzeby ogrzewania budynków jednorodzinnych - w 2020 

roku ogłoszono przetarg po złożeniu wniosku w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-

24-199/17 w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne 

źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, 

Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs. Konkurs został pozytywnie 

rozstrzygnięty. Podpisywanie umów z mieszkańcami i realizacja zadania  

w kolejnych latach.  

3. Montaż kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 

w budynkach jednorodzinnych - w 2020 roku ogłoszono przetarg po złożeniu 

wniosku w konkursie nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach Osi 

Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii  

i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 

4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs. Konkurs został pozytywnie 

rozstrzygnięty. Podpisywanie umów z mieszkańcami i realizacja zadania  

w kolejnych latach.  

4. Systematyczne informowanie mieszkańców o stanie jakości powietrza na terenie 

Gminy poprzez informacje zamieszczane na stronie internetowej.  

5. Przeprowadzono 37 kontroli palenisk domowych w budynkach mieszkalnych, w tym 

kontrole rutynowe oraz po ogłoszeniu alarmów smogowych na terenie Gminy 

Kuźnia Raciborska. Przy okazji kontrolowano również selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych.   

6. Realizowano porozumienie w zakresie współpracy z WFOSiGW w Katowicach przy 

realizacji programu „Czyste Powietrze”. Pracownik gminy pomagał mieszkańcom  

w wypełnianiu wniosków z programu „Czyste Powietrze”. Wypełniono i wysłano do 

WFOŚiGW w Katowicach 15 wniosków.  

7. Wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na źródła o wyższej niż dotychczas 

sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne – w ramach 

realizacji „Programu Czyste Powietrze” w roku 2020 wykonano 38 modernizacji 

kotłowni w budynkach indywidualnych. 
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8. Likwidacja indywidualnych pieców węglowych, ocieplenie fundamentów, ścian 

zewnętrznych i stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana stolarki drzwiowej  

i okiennej, wykonanie instalacji c.o i c.w.u. wraz z podłączeniem do zewnętrznej 

sieci ciepłowniczej – ul. Kasztanowa 6 - ZGKiM 

9. Wybór przewoźnika dla transportu, którego tabor wyposażony jest w ekologiczne 

jednostki napędowe – podpisano umowę z przewoźnikiem w dniu posiadającym 

tabor samochodowy spełniający standard emisyjności euro 5 i euro 6. 

10. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej – w 2020 roku ogłoszono przetarg po złożeniu 

wniosku w konkursie nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 w ramach Osi 

Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej  

i mieszkaniowej – konkurs. Konkurs pozytywnie rozstrzygnięty. Projekt będzie 

realizowany w latach kolejnych. 

11. Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkoli i szkół, tj. przedszkole 

w Rudach, Przedszkole nr 1 w Kuźni Rac. z Oddziałem Zam. w Turzu, Przedszkole 

i Szkoła w Budziskach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach - wniosek  

w konkursie nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 w ramach Osi Priorytetowej IV 

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 

Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w 

infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i 

mieszkaniowej – konkurs. Konkurs pozytywnie rozstrzygnięty. Projekt będzie 

realizowany w latach kolejnych. Przedszkole w Rudach w 2020 roku zostało 

poddane głębokiej termomodernizacji zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego. 

Na termomodernizację Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej w grudniu 2020 roku 

ogłoszono przetarg. 

12. Poprawa efektywności energetycznej budynku Pogotowia ratunkowego i Caritas w 

Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 - w grudniu 2020 roku ogłoszono przetarg 

na realizację zadania w konkursie nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 w ramach Osi 

Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 
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w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej  

i mieszkaniowej – konkurs. Konkurs pozytywnie rozstrzygnięty. Projekt realizowany 

będzie w latach kolejnych.   

13. Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP Turze w którym znajduje się 

również Zakład Leczenia Ambulatoryjnego AMICUS-MED. Sp. z o.o. Kuźnia 

Raciborska - Ośrodek Zdrowia w Turzu - w grudniu 2020 roku ogłoszono przetarg 

na realizację zadania w konkursie nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 w ramach Osi 

Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej  

i mieszkaniowej – konkurs. Konkurs pozytywnie rozstrzygnięty. Projekt realizowany 

będzie w latach kolejnych.  

14. Zrealizowano projekt „Przebudowa drogi gminnej - ul Powstańców w Kuźni 

Raciborskiej”. Wniosek złożony w ramach RPO WSL został pozytywnie rozpatrzony.  

15.  Zrealizowano projekt pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul Cysterska i ul. 

Sobieskiego w Rudach”. Wniosek złożony w ramach PROW został pozytywnie 

rozpatrzony.  

 

H. Program ochrony środowiska 

 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2020  

z perspektywą na lata 2021-2024” został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Kuźni 

Raciborskiej nr XXVI/225/2016 z dnia 22 grudnia 2016r. Przystąpiono do Aktualizacja 

Programu. Przyjęcie dokumentu nastąpiło w styczniu 2021r.  

Program Ochrony Środowiska stanowi podstawę funkcjonowania systemu 

zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące 

ochrony środowiska i przyrody na szczeblu gminy.  

Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska ma na celu poprawę stanu 

środowiska naturalnego, uzyskanie sukcesywnego ograniczenia negatywnego 

wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska 

oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony 

środowiska. 
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POŚ zawiera cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu 

środowiska, harmonogram rzeczowo-finansowy, opis systemu instytucji 

zaangażowanych w realizację POŚ oraz wykaz współpracujących lub konsultowanych 

interesariuszy. Przedstawiony został całościowy proces realizacji dokumentu, tj. 

współpraca z interesariuszami, zarządzanie, monitorowanie, okresowa 

sprawozdawczość, ewaluacja oraz aktualizacja. 

Przedstawione w Programie działania stanowią wytyczne dla realizacji przedsięwzięć, 

nie posiadają charakteru obligatoryjnego. Istotnym aspektem Programu Ochrony 

Środowiska jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych 

na zadania w nim przedstawione.  

 

Realizacja w 2020r. zadań ujętych w harmonogramie Programu. 

Część inwestycji i zadań ujętych w treści Programu została w 2020r. zrealizowana 

przez Gminę Kuźnia Raciborska, przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej– co zostało ujęte w innych rozdziałach 

niniejszego opracowania. 

Zadania realizowane w ramach poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenia 

emisji z procesów spalania paliw do celów grzewczych zostały ujęte w rozdziale 

dotyczącym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

 

Wśród mieszkańców została przeprowadzona ankietyzacja mająca na celu 

weryfikację ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników 

bezodpływowych.  

 

W ramach edukacji ekologicznej zorganizowano dla przedszkolaków i dzieci ze szkół 

podstawowych spektakl online o tematyce ekologicznej pt. „Bajeczna Fiesta”. Link do 

spektaklu udostępniono na stronie internetowej urzędu, w mailowej korespondencji 

bezpośredniej do szkół i przedszkoli z terenu gminy. 

Przy współpracy z placówkami oświatowymi oraz sołtysami i mieszkańcami 

przeprowadzono na terenie Gminy Kuźnia Raciborska akcję „Sprzątania Świata”, w 

ramach której zakupiono worki i rękawice do selektywnej zbiórki odpadów oraz 

usunięto i zutylizowano zebrane w ramach akcji odpady.  
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Przy współpracy z Przewodniczącą Osiedla Stara Kuźnia usunięto dzikie wysypisko 

odpadów w Starej Kuźni. Usunięto także dzikie wysypisko odpadów Kuźni 

Raciborskiej w okolicy ulicy Browarnej.  

Zakupiono także tablice „Zakaz wysypywania śmieci”, które zamontowano na terenie 

miejscowości Kuźnia Raciborska na działkach gminnych.  

Miejska Spółka Wodna zrzeszona w Związku Spółek Wodnych w Raciborzu w 2020 

r. przeprowadziła konserwację rowów melioracji wodnej szczegółowej na terenie 

Gminy Kuźnia Raciborska o łącznej długości 37200 m, wydatkując na ten cel 71 

019,11 zł w tym dotacja z budżetu Gminy – 5 000,00 zł oraz z Funduszu Sołeckiego 

z Rudy Kozielskiej 3 300,00 zł. 

 

Gospodarka komunalna w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi  

 

1. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na 

obszarze Gminy Kuźnia Raciborska realizowany był przez Gminne Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. z siedzibą 47-420 Kuźnia Raciborska ul. 

Klasztorna 45. Umowa została zawarta w wyniku postępowania w trybie zamówienia 

z wolnej ręki przeprowadzonego na podstawie art.67 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019). 

2. Od 1.07.2018 r. na podstawie Uchwały Nr XLIV/383/2018 Rady Miejskiej w Kuźni 

Raciborskiej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. 

poz. 3454) i Uchwały Nr XLIV/382/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 

maja 2018 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl.  

z 2018 r. poz. 3453), zostały wprowadzone następujące zmiany w systemie gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie gminy Kuźnia Raciborska: 

1) W ramach uiszczonej przez właściciela opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, nieruchomości zostały wyposażone za pośrednictwem  

przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w worki do selektywnego 
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gromadzenia odpadów komunalnych, o pojemności i kolorach wynikających  

z zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Kuźnia Raciborska, w ilości każdorazowo równej oddanym przez właściciela 

nieruchomości workom wypełnionym selektywnie zbieranymi odpadami. 

2) Popioły z palenisk domowych gromadzone były w osobnych pojemnikach 

o pojemności 110 l, 120 l, 1100 l dostosowanych do odbioru przez samochody 

specjalistyczne. 

3) W 2020 roku obowiązuje segregacja odpadów kuchennych (biodegradowalnych) 

od odpadów zielonych. 

4) W 2020 r. wszystkie odpady komunalne były odbierane zgodnie  

z harmonogramem. 

5) Meble i odpady wielkogabarytowe, w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

odbierane były z nieruchomości  1 raz, zgodnie z harmonogramem. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości  w zamian za 

uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozbywali się poprzez 

samodzielne dostarczanie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, który zlokalizowany jest w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 4. 

3. Na terenie Gminy Kuźnia Raciborska działa Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych. PSZOK obsługujący  mieszkańców całej Gminy Kuźnia 

Raciborska, zlokalizowany jest w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 4. PSZOK 

czynny był w każdy wtorek w godz. 7.00 – 15.00 i czwartek w godz. 7.00 – 19.00. Do 

PSZOK mieszkańcy mogli bezpłatnie oddawać wymienione poniżej selektywnie 

zebrane odpady komunalne : 

1) papier i tektura,  

2)  metale, 

3) tworzywa sztuczne,  

4) szkło,  

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) przeterminowane leki i chemikalia (np.: zużyte oleje, smary i emulsje, 

rozpuszczalniki, chemię gospodarczą, aerozole, środki ochrony roślin, farby, lakiery, 

kwasy, zasady itp. i opakowania po nich), 
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7) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru 

prowadzenia robót do właściwego organu administracji budowlano- architektonicznej, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) zużyte opony (tylko z samochodów osobowych po wcześniejszym uzgodnieniu ich 

odbioru z obsługującym PSZOK), 

10) inne odpady niebezpieczne (np. świetlówki), 

11) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji 

12) odpady zielone, ( w ramach wnoszonej opłaty do 5 worków w miesiącu, 

pozostała ilość była przyjęta odpłatnie), 

13) zużyte baterie i akumulatory, 

14) odpady wielkogabarytowe. 

Wymienione odpady były przyjmowane od mieszkańców bez żadnych opłat natomiast 

przedsiębiorcy oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych ponosili koszty 

unieszkodliwienia dostarczonych odpadów wg ustalonego cennika. Koszty transportu 

odpadów do PSZOK ponosił właściciel odpadów. Koszty funkcjonowania PSZOK  były 

pokrywane z opłat jakie ponoszą mieszkańcy za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można było przekazywać do aptek, 

uczestniczących w zbiórce, tj. apteka w Kuźni Raciborskiej ul. Moniuszki 3,  apteka  

w Rudach ul. Rogera 3, apteka w Kuźni Raciborskiej „Przy Biedronce” ul. Kozielska 2. 

Wyżej wymienione adresy były na bieżąco podawane do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej www.kuzniaraciborska.pl oraz na tablicach ogłoszeń. 

- Zużyte baterie i akumulatory można było przekazywać do placówek handlowych 

w trakcie zakupu nowych produktów, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi 

w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Zużyte baterie, 

można było wrzucać także do pojemników znajdujących się w wyznaczonych 

miejscach, takich jak: szkoły, przedszkola lub w innych obiektach użyteczności 

publicznej. 

W przypadku zużytych opon samochodowych, należało je pozostawić w stacjach 

napraw i obsługi pojazdów. W szczególnych przypadkach zużyte opony mogły być 

przyjmowane w PSZOK, po uprzednim uzgodnieniu ich odbioru z obsługującym ten 

punkt. 
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4. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia 

Raciborska od 1.01.2020 r do 31.12.2020 r. wynosiły: 

- w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania 

odpadów w sposób selektywny, w wysokości – 60,00 zł miesięcznie od osoby, 

- w przypadku odpadów segregowanych – 19,90 zł miesięcznie od osoby. 

Na podstawie § 2 ust.3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/121/2019 z dnia 21 listopada 

2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty  (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 

7888). zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) od mieszkańca miesięcznie. 

5.  Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  na dzień 31.12 2020 r. ogółem wynosiła 2 104  i obejmowała 8 542 

mieszkańców. 

- ilość osób zadeklarowanych na stawkę 19,90  zł (odpady segregowane) – 8 542 

 

 

Tabela 1. Ilość zebranych odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w 2020 roku. 

ROK 

2020 

Kod 

odpadu 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

(Mg) 

1. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35 

9,7540 

2. 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 

5,1020 

3. 16 01 03 Zużyte opony 14,6030 

4. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 286,4900 

5. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 4,6870 

6. 17 03 80 Odpadowa papa 3,6530 

7. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 23,0090 
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8. 20 01  32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,0100 

9. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 

33 

0,3300 

10. 13 02 06 * Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe 

0,5860 

11. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 

rtęć 

0,1110 

RAZEM   348,3350 

 

Tabela 2. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Kuźnia Raciborska w 2020 

roku. 

 

Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych i zebranych z nieruchomości zamieszkałych  

i z PSZOK  z terenu Gminy Kuźnia Raciborska w roku 2020 wynosiła 3 785,1350 Mg. 

ROK 

2020 

Kod 

odpadu 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

(Mg) 

1. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1728,9500 

2. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

15,4300 

3. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 

204,3000 

4. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 41,0800 

5. 15 0`1 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 282,8800 

6. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 236,2400 

7. 15 01 07 Odpakowania ze szkła 221,3200 

8. 20 02 01 Odpady zielone 159,6400 

9. 20 01 08 Odpady biodegradowalne 3,9200 

10. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 1,3500 

11 20 01 01 Papier i tektura 1,5900 

11. 17 01 02 Gruz ceglany 1,0000 

12. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,17 09 

02i 17 09 03 

2,3000 

13. 20 01 99ex Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

536,8000 

RAZEM   3 436,8000 
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I. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

 

W ramach polityki społecznej Gmina Kuźnia Raciborska określiła swoje główne cele  

i zadania w przyjętej „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kuźnia 

Raciborska na lata 2016-2024”. 

Ocena realizacji w/w Strategii następuje w kontekście dorocznej oceny zasobów 

pomocy społecznej oraz sprawozdań z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

W ramach wyznaczonych pięciu celów strategicznych można określić stan ich 

realizacji w 2020 roku: 

1. Pierwszy cela strategiczny – przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdom-

ności wykorzystaniem zasobów własnych i środków zewnętrznych oraz zapobieganie 

ich skutkom. 

2. Drugi cel strategiczny – wspieranie rodzin, dbałość o właściwy rozwój dzieci  

i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom, zaspokajanie potrzeb mieszkańców  

w zakresie ochrony zdrowia. 

3. Trzeci cel strategiczny – wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych oraz 

podejmowanie działań zmierzających do utrzymania tych osób w środowisku 

zamieszkania, jak również zapewnienie im udziału w życiu społecznym. 

4. Czwarty cel strategiczny – dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców gminy 

poprzez działania o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym, skuteczną realizację 

zadań służb odpowiedzialnych za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa, jak 

również umacnianie wsparcia sąsiedzkiego. 

5. Piąty cel strategiczny – rozwój kapitału społecznego i ludzkiego.  

 

Diagnozując realizację strategii można przyjąć, że sytuacja mieszkańców Gminy 

dotycząca ubóstwa i zagrożenia ubóstwem uległa znacznej poprawie w ostatnich 

czterech latach realizacji strategii. W latach 2017-2020 liczba osób objętych pomocą 

zmalała z 565 w roku 2017 do 410 w roku 2019 czyli o 26%, a następnie w roku 2020 

do 375 osób tj. o dalsze ponad 8%. Podobne tendencje dotyczą statystyk bezrobocia, 

które w roku 2017 w powiecie raciborskim wynosiło 5,3% a w roku 2019 zmalało do 

4,0% czyli o prawie 25%. W roku 2020 wskaźnik bezrobocia z powodu trwającej 

epidemii i wprowadzenia licznych ograniczeń, wzrósł do 4,9%, jednak nie przekroczył 

wartości z 2017 roku i utrzymał się na bardzo niskim poziomie. Już te dwa wskaźniki 
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świadczą o znacznej poprawie sytuacji mieszkańców Gminy. Jest to wynik realizacji 

programów osłonowych, szczególnie pomocy w wychowaniu dzieci (500+) oraz 

pomocy żywnościowej, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, 

rodzicielskich, dobry start (300+) oraz wynik dobrej sytuacji gospodarczej.  

Wspieranie osób i rodzin w obecnym czasie wymaga więc większego ukierunkowania 

na potrzeby wsparcia w zakresie wychowawczym, opiekuńczym i terapeutycznym, 

poprzez tworzenie placówek poradnictwa specjalistycznego, placówek dziennego 

pobytu lub dziennej opieki, którego na terenie Gminy i powiatu brakuje a także 

materialnym ale w postaci poprawy warunków mieszkaniowych ludności (budownictwa 

mieszkaniowego, standardu mieszkań, mieszkań socjalnych w dobrym standardzie 

oraz mieszkań chronionych).  

Wsparcie rodzin w zakresie ich bezpieczeństwa socjalnego i bezpieczeństwa  

w sytuacjach kryzysowych (zdarzenia losowe, sytuacje klęsk żywiołowych, przemoc 

domowa, uzależnienia itp.) jest realizowane w coraz większym zakresie ze środków 

Gminy jak i państwa. Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej podejmowała wielokrotnie 

uchwały wspierające rodziny w wypełnianiu ich funkcji a także osoby starsze, samotne 

i niepełnosprawne (w zakresie usług opiekuńczych, dożywiania dzieci i młodzieży oraz 

dorosłych, przeciwdziałania bezdomności, przemocy domowej, programów wspierania 

rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizacji programów 

rządowych i europejskich, współpracy z organizacjami pozarządowymi itp.). 

 

 

J. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

Program Przeciwdziałania narkomanii 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020  

został podjęty uchwałą nr XV/133/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia  

19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. 

Diagnoza stanu problemów alkoholowych w Gminie Kuźnia Raciborska na dzień  

30 listopada 2020 roku zawarta została w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, który został podjęty uchwałą 

nr XXVII/227/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 grudnia 2020 r.  
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w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021.  

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok został podjęty uchwałą  

nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 

rok. 

Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok 

został przekazany do Biura Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej dnia 16 marca 2021 

roku, a przedstawiony został na sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej dnia 25 

marca 2021 roku. 

 

K. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Program Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok został podjęty 

uchwałą nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 listopada 

2019.  

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska  

z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 został przekazany do 

Biura Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej dnia 17 maja 2021 roku a przedstawiony 

zostanie na sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej dnia 27 maja 2021 roku. 

 

6. WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI   

 

Wykaz stowarzyszeń, w których Gmina jest członkiem: 

1. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z 

siedzibą w Rybniku  

2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich  

3. Euroregion Silesia - Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry  

4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
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7. OŚWIATA I EDUKACJA   

 

1. Sieć szkół i przedszkoli w Gminie Kuźnia Raciborska  

Gmina Kuźnia Raciborska podzielona jest na dwa obwody szkolne:  

1. Obwód szkolny w Kuźni Raciborskiej 

2. Obwód szkolny w Rudach 

W Kuźni Raciborskiej, dla dzieci zamieszkałych w Kuźni Raciborskiej, Rudzie, 

Budziskach, Siedliskach i Turzu mieszczą się: 

- dwa przedszkola: 

 Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z oddziałem zamiejscowym w Turzu, które 

ma swoją siedzibę przy ulicy Słowackiego 18, a oddział zamiejscowy w Turzu przy 

ulicy Raciborskiej 42; 

 Przedszkole nr 2 z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Westerplatte 1 

- Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka, która mieści się w Kuźni Raciborskiej przy 

ulicy Piaskowej 28. 

Do szkoły i przedszkoli w Kuźni Raciborskiej uczniowie dowożeni są autobusem 

gminnym. Gmina w 2004r. pozyskała autobus Autosan z 42 miejscami siedzącymi do 

przewożenia uczniów. Kierowcę autobusu i opiekunów zatrudnia Urząd Miasta. 

W Rudach, dla dzieci zamieszkałych w Rudach, Jankowicach i Rudzie 

Kozielskiej, gmina Kuźnia Raciborska prowadzi: 

- Przedszkole, które mieści się w Rudach przy ulicy Raciborskiej 17 

- Szkołę Podstawową im. Jana III Sobieskiego, która mieści się w Rudach przy ulicy 

Rogera 2. 

Do szkoły i przedszkola w Rudach uczniów dowozi, wyłonione w konkursie ofert, 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu. 

W gminie funkcjonują także placówki niepubliczne: Społeczna Szkoła 

Podstawowa w Budziskach oraz Społeczne Przedszkole w Budziskach. Placówki te 

są bezobwodowe, a ich organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Budziska. Placówki te utrzymują się z dotacji przekazywanej im przez Gminę Kuźnia 

Raciborska. Dotacja ta może być przeznaczona na dofinansowanie zadań 

szkoły/przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz na pokrycie 

wydatków bieżących szkoły/przedszkola.  
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Nie wszystkie dzieci pobierają naukę w obwodzie, do którego zostały 

przypisane.  

 

Realizacja obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej  
 

Rok szkolny 

Liczba uczniów 

podlegających 

obowiązkowi 

szkolnemu w szkole 

Liczba uczniów 

realizujących 

obowiązek szkolny 

w szkole 

 

Uczniowie realizujący 

obowiązek szkolny w innych 

szkołach i za granicą 

 

Uczniowie  spoza obwodu 

uczęszczający do szkoły 

2020/2021 632 351 280 27 

Źródło: SIO z 30 września 2019 

 

Realizacja obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Rudach  
 

Rok szkolny 

Liczba uczniów 

podlegających 

obowiązkowi 

szkolnemu w szkole 

Liczba uczniów 

realizujących 

obowiązek szkolny 

w szkole 

 

Uczniowie realizujący 

obowiązek szkolny w innych 

szkołach i za granicą 

 

Uczniowie  spoza obwodu 

uczęszczający do szkoły 

2020/2021 290 328 43 51 

Źródło: SIO z 30 września 2019 

 

Lokalna polityka oświatowa uwarunkowana jest przede wszystkim sytuacją demograficzną. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Kuźnia Raciborska 

Liczba dzieci zameldowanych w Kuźni Raciborskiej kształtuje się na zbliżonym 

poziomie. Najmniej dzieci jest w roczniku 2015, zaś najwięcej w 2010. Różnica  

w liczbie dzieci wynosi 47 osób (dwie grupy/klasy). Według liczby uczniów 

zameldowanych w Kuźni Raciborskiej sieć szkół i przedszkoli jest optymalna. Wszyscy 

mają zapewnione miejsca w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę 

Kuźnia Raciborska. 
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Organizacja przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 
 

 

l.p 

 

Nazwa placówki 

 

Liczba 

oddziałów 

 

Liczba 

wychowanków 

W tym w 

oddziałach 

„O” 

 

Średnio w 

oddziale 

1 Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z 
oddziałem zamiejscowym w Turzu 

5 105 32 21 

2 Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej 4 96 25 24 

3 Przedszkole w Rudach 6 147 36 24,5 

 Razem 15 336 93 23,17 

Źródło: SIO z 30 września 2020 

 
Zatrudnienie w placówkach oświatowych Gminy Kuźnia Raciborska w roku szkolnym 
2020/2021 

     

placówka zatrudnienie w tym: 

  
nauczyciele pozostali 

osoby etaty osoby etaty 

Przedszkole nr 1 w Kuźni 
Raciborskiej z oddziałem 
zamiejscowym w Turzu 

14 9,1 12 7,65 

Przedszkole nr 2 w Kuźni 
Raciborskiej 

8 6,28 12 9,38 

Przedszkole w Rudach 11 10,09 15 10,83 

razem 33 25,47 39 27,86 

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej 

40 37,89 18 13,87 

Szkoła Podstawowa im. Jana III 
Sobieskiego w Rudach 

40 35,11 19 15,5 

razem 80 73 35 29,37 

całość 113 98,47 74 57,23 
Źródło: Arkusze organizacyjne na wrzesień 2020r. 
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Liczba etatów nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego w roku szkolnym 
2019/2020  

  2020/2021 

placówka stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany razem 

  osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty 

Przedszkole nr 1 w Kuźni 
Raciborskiej z oddziałem 
zamiejscowym w Turzu 

1 1 2 2 3 2,05 8 4,05 14 9,1 

Przedszkole nr 2 w Kuźni 
Raciborskiej 

0 0 2 2 0 0 6 4,28 8 6,28 

Przedszkole w Rudach 0 0 3 3 0 0 8 7,09 11 10,09 

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Wawrzynka w Kuźni 
Raciborskiej 

0 0 1 1 1 1 38 35,89 40 37,89 

Szkoła Podstawowa im. Jana III 
Sobieskiego w Rudach 

3 1,68 9 7,18 7 6,22 21 20,03 40 35,11 

razem 4 2,68 17 15,18 11 9,27 81 71,34 113 98,47 
Źródło: SIO z 30 września 2020 

 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli                                                                                         
w Gminie Kuźnia Raciborska w 2020 roku w placówkach publicznych  
 

stopień awansu 
wypłacona 

kwota 
wynagrodzeń 

etaty I-VII 
etaty IX-

XII 
średnia 
etatów 

średnia 
wypłacona 

kwota rocznie na 
etat 

średnia 
wypłacona 

kwota 
miesięcznie 

na etat 

nauczyciel 
stażysta 

177 755,78 4,1 4,34 4,22 42122,22 3510,19 

nauczyciel 
kontraktowy 

493 697,00 8,93 12,18 10,56 46751,61 3895,97 

nauczyciel 
mianowany 

466 926,22 7,64 7,54 7,59 61518,61 5126,55 

nauczyciel 
dyplomowany 

5 170 917,30 70,24 67,25 68,75 75213,34 6267,78 
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Subwencja a wydatki oświatowe w latach 2019-2020 
 

rok 2020* 2021 

Wysokość subwencji w zł 
8 769 264 8 897 379 

na placówki gminne 
6 996 959,40    

 
7 175 453,36 

Wydatki na zadania oświatowe 
12 249 653,00    

 

13 695 590,12    

 

Różnica 
5 252 693,60    

 

6 524 228,32    

 

Źródło: Sprawozdania finansowe 
 

 
  

* nie uwzględniono wydatków związanych z remontami, wkładem własnym projektów "Posiłek w szkole i w domu", "Gimnastyka 
korekcyjno-kompensacyjna", "Umiem pływać" 

 

    

  subwencja różnica budżet 
Przedszkole Rudy    324 934,02    1 089 855,98    1 414 790,00    

Przedszkole nr 2      110 380,30    960 762,70    1 071 143,00    

Przedszkole nr 1     283 085,48    950 014,52    1 233 100,00    

razem przedszkola     718 399,80    3 000 633,20    3 719 033,00    

        

Szkoła Kuźnia                          2 889 788,32    1 686 507,68    4 576 296,00    

Szkoła Rudy                            3 381 150,24    573 173,76    3 954 324,00    

razem szkoły                               6 270 938,56    2 259 681,44    8 530 620,00    

całość 6 989 338,36    5 260 314,64    12 249 653,00    

    

subwencja 8 769 264,00      

subwencja jst Kuźnia 6 989 338,36      

subwencja Budziska 1 772 334,32      
 

Źródło: Sprawozdania finansowe, metryczka subwencji 
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W roku 2020 w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w zrealizowano 

projekt „Zielona Pracownia” dofinansowany w kwocie 37 500,00zł z WFOŚiGW  

w Katowicach. Całość projektu – 42 663,09 zł. 

Pozyskano grant w wysokości 59 974,75 zł w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w projekcie „Zdalna szkoła” na zakup laptopów dla 

uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz 54 950,00zł w ramach projektu „Zdalna 

szkoła+” na zakup tabletów dla uczniów (szczególnie z rodzin wielodzietnych) szkół 

podstawowych. 
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W roku 2020 realizowane były w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej i Rudach  oraz 

w szkole podstawowej w Rudach projekty: 

 1. w ramach konkursu RPSL.11.01.03-IZ.01-24-307/19: 

a) „Równość szans-równa edukacja – zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni 

Raciborskiej” 973 357,81 zł (dofinansowanie 827 354,18zł) 

b) „Mały człowiek – wielkie możliwości – rozszerzenie oferty zajęć specjalistycznych 

dla przedszkolaków z Rud” 316 887,76zł (dofinasowanie 269 354,59zł) 

w ramach projektów przedszkola z terenu gminy otrzymają: 

 - fundusze na dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla dzieci ukierunkowane na rozwój 

poznawczy, emocjonalny i społeczny (m.in.: biblioterapia, arteterapia, terapia ręki, 

zajęcia psychoruchowe) oraz na zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenia  

o kształceniu specjalnym i wczesnym wspomaganiu rozwoju 

- powstaną dwa specjalistyczne gabinety do zajęć specjalistycznych  

- wydłużone zostaną godziny pracy oddziału w Turzu (z 5 do 7 godzin) 

- nowoczesne pomoce dydaktyczne 

- środki na podniesienie i doskonalenie kwalifikacji kadry pedagogicznej 

2. w ramach konkursu  RPSL.11.01.04-IZ.01-24-316/19: „Wzrost kompetencji – 

kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach” 

– cel: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz rozwój 

kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki  

i języków obcych (angielski i niemiecki) oraz rozwijających zainteresowania 

prowadzonych metodą eksperymentu (przedmioty matematyczno-przyrodnicze)  

a także zajęcia z doradztwa zawodowego; doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne. 

Pozyskano również dofinansowanie na realizację projektu w szkole podstawowej  

w Kuźni Raciborskiej w ramach konkursu RPSL.11.01.04-24-0279/20-001: „Edukacja 

na miarę potrzeb – zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów Szkoły 

Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej” 410 418,63 zł 

(dofinansowanie: 369 376,77zł).  

- cel: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej oraz rozwój 

kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki  

i języków obcych (angielski i niemiecki) oraz rozwijających zainteresowania 

prowadzonych metodą eksperymentu (przedmioty matematyczno-przyrodnicze)  
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a także zajęcia z doradztwa zawodowego; doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce 

dydaktyczne. 

 

Wszystkie placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Kuźnia 

Raciborska zostały objęte realizacją projektów dofinansowanych w 85% ze środków 

unijnych na zajęcia dodatkowe dla uczniów.  

Zajęcia z dofinasowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki 

Rok 2020 – program „Umiem pływać” – wartość: 40 000,00 zł, dotacja  20 000,00zł 

(zajęcia z pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych) 

- program „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej” wartość: 24 000,00 

zł - dotacja 12 000,00 zł (dla wszystkich uczniów szkól podstawowych na dodatkowe 

zajęcia sportowe) 

 W ramach projektu „Mogę! Zatrzymać smog – przedszkolaku złap oddech” 

przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej oraz przedszkole w Rudach otrzymały po 4 

oczyszczacze powietrza a przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej 2 oczyszczacze 

powietrza. 

 

Odbyły się dwa postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

8. KULTURA  

 

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 

 

Niniejsza część Raportu dotyczy najważniejszych wydarzeń z dziedziny kultury, sztuki, 

edukacji kulturalnej w 2020 roku organizowanych, bądź współorganizowanych przez 

MOKSiR. 

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, potocznie zwany 

Kuźnią Kultury prowadzi - określoną Statutem i Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej - wszechstronną działalność w obszarze kultury. Prezentuje 

twórczość artystyczną, korzysta z dorobku lokalnych twórców, aktywizuje 

mieszkańców miasta, wychodzi naprzeciw ich duchowym potrzebom, jest kreatorem  

i rezonatorem kulturowych zmian. 
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Działa w następującym wymiarze: 

 

• organizuje zajęcia w 11 placówkach   

• ma pod sobą 16 obiektów  

• prowadzi ponad 20 kół zainteresowań 

• gromadzi około 200 uczestników zajęć stałych  

• organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży we współpracy z Kuratorium Oświaty 

• prowadzi Punkt Informacji Turystycznej w Kuźni Raciborskiej i w Rudach 

• realizuje program zajęć świetlicowych w tak zwanych Wiejskich Domach Kultury: 

Siedliska, Budziska, Ruda, Turze, Ruda Kozielska, Rudy, Jankowice 

• koordynuje działania sportowe na podległych obiektach sportowych: Stadion Miejski 

w Kuźni Raciborskiej, hala sportowa w Kuźni Raciborskiej, hala sportowa w Rudach. 

• zarządza takimi obiektami jak: Kawiarnia w Rudach, budynek tymczasowy na cele 

widowiskowe i inne imprezy okolicznościowe w Rudach oraz parking z placem zabaw 

w Rudach. 

 

Placówka w roku 2020 realizowała i promowała przedsięwzięcia szeroko pojętej 

twórczość dzieci, młodzieży i dorosłych, której podstawowym zadaniem jest 

zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturowych, sportowych i rekreacyjnych 

społeczeństwa całej Gminy Kuźnia Raciborska, organizując stałe zajęcia edukacyjne. 

 

W ofercie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej figuruje 

ponad 20 form zajęciowych wśród nich między innymi zajęcia instrumentalne (pianino, 

perkusja, gitara), zajęcia wokalne, zajęcia plastyczne, taneczne, gimnastyki 

artystycznej, zajęcia teatralne, jak również aktywizacja społeczna osób starszych 

poprzez prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku , Teatr „Senioralne Forte”. Nasi 

podopieczni na szeroką skalę promowali zarówno placówkę, jak i całą Gminę Kuźnia 

Raciborska na konkursach, festiwalach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim,  

a nawet międzynarodowym. 

 

W 2020 roku w ramach działalności edukacyjnej i animacyjnej tzw. Amatorskiego 

Ruchu Artystycznego realizowane były zajęcia w podanych poniżej formach: 

• Taniec współczesny – jazzowy 

• Taniec mażoretkowy – zespół PROMYCZEK 
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• Zajęcia ZRÓB TO SAM 

• Zajęcia manualne dla dzieci 

• Zajęcia wokalne 

• Zajęcia instrumentalne (pianino, gitara, gitara elektryczna, perkusja) 

• Gimnastyka sportowa 

• Gimnastyka artystyczna 

• Zespół muzyczny ECHO 

• Zajęcia teatralne dzieci 

• Chór im. Juliusza Rogera 

• Uniwersytet Trzeciego Wieku 

• Teatr „Senioralne Forte” 

 

W sumie w zajęciach tych w roku 2020 uczestniczyło tygodniowo w sposób ciągły 

około 420 osób, rozwijając swoje pasje, zainteresowania, uzdolnienia, kształtując 

umiejętności spędzania czasu wolnego, poczucia własnej tożsamości i poszanowania 

dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur. 

 

W roku 2020 MOKSiR przygotował bogatą propozycję działań kulturalnych 

skierowanych do mieszkańców reprezentujących wszystkie grupy wiekowe  

i charakteryzujących się najrozmaitszymi rodzajami wrażliwości artystycznej. W 

okresie sprawozdawczym odbyło się szereg różnorakich przedsięwzięć kulturalnych, 

których organizatorem, bądź jednym z głównych współorganizatorów był MOKSiR. 

Przedsięwzięcia kulturalne realizowane w takich formach jak: festiwale, wystawy, 

konferencje, seanse filmowe, koncerty, kiermasz itp. Wyżej wymienione 

przedsięwzięcia odbywały się zarówno w plenerze jak i w placówce. 

 

Wyszczególnić można: 

• seanse filmowe 3 (łącznie około 300) – w tym lekcje edukacji filmowej realizowane 

na potrzeby szkół i przedszkoli 

• wystawy 4 (łącznie około 100) – prezentacja twórczości lokalnych artystów 

• festiwale i przeglądy artystyczne 2 (łącznie około 300 osób) – taneczne, wokalne, 

teatralne 

• koncerty 15 (łącznie około 2400 osób) – muzyka poważna, muzyka rozrywkowa, 

prezentacja talentów Kuźni Kultury 
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• imprezy turystyczne i sportowo rekreacyjne 3 (łącznie około 800 osób) – m.in. 

półmaraton, Bieg Niepodległości 

• konkursy 4 (łącznie około 120  osób) – gminne konkursy plastyczne w okresie Bożego 

Narodzenia  

• spektakle teatralne 3  (łącznie około 800 osób) – realizowane w ramach działalności 

UTW, spektakle dla szkół oraz przedszkoli 

• imprezy interdyscyplinarne – 1 (łącznie około 200 osób) Pływadło 

 

Powszechny dostęp do sztuki i kultury, jest niezbędny w poszerzaniu horyzontów 

myślowych , pozwala kształtować poczucie estetyki – tym samym wywiera istotny 

wpływ na nasze życie społeczne. W ostatnim czasie, jak na każdy z aspektów życia 

społecznego tak i ten – kulturalny- wpłynęła pandemia koronawirusa. Co zmieniła  

z naszym kuźniańskim świecie rozumianej sztuce? 

Kuźnia Kultury w głównej mierze przeniosła się do sieci. Artyści grają w internecie   

odbywają się zajęcia i spotkania online, a sympatycy oglądają ich występy i poczynania 

w domach. 

Nie próżnujemy, nie poddajemy się , WALCZYMY !! 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej działa na podstawie Statutu oraz 

Ustawy o bibliotekach a także Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej. Główne cele Biblioteki to rozwijanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, 

informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa oraz organizowanie i zapewnienie 

dostępu do zasobów nauki i kultury polskiej i światowej oraz uczestniczenie  

w upowszechnianiu wiedzy i kultury.  

Biblioteka rozpoczęła swoją działalność listopadzie 1973 roku. Filia biblioteczna  

w Rudach działa od 1948 roku, zaś Filia w Turzu od 1958 roku. W bibliotece 

zatrudnionych jest 5 pracowników merytorycznych w tym 3 pełnoetatowych.  

W roku 2020 przybyło w bibliotece 1 735 książek o wartości 39 618 zł, z tego ze 

środków samorządowych zakupiono 522 książki na kwotę 10 811 zł, 205 książek na 

kwotę 5 500 zł zakupiono z dotacji MKiDN, a pozostałe wpływy (dary, sponsoring) 1008 

książek na kwotę 23306,80 zł. Na koniec 2020 roku Biblioteka posiadała 26033 

książek z różnych dziedzin.  
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Do biblioteki było zapisanych 1111 czytelników, którzy wypożyczyli 36061 książek, 

natomiast w czytelniach udostępniono na miejscu 160 książek, 61 czasopism, 

udzielono 29 informacji bibliotecznych oraz 831 razy korzystano z dostępu do 

komputerów i Internetu.  

Znacznym utrudnieniem w prowadzeniu działalności biblioteki w 2020 była pandemia.  

Przyczyniła się ona do spadku wskaźników czytelnictwa, oraz ograniczenia możliwości 

działnia. 

Wpływ pandemii na działalność biblioteki: 

Dwukrotne całkowite zamknięcie biblioteki na mocy decyzji Rady Ministrów 

Po złagodzeniu obostrzeń: 

Zmniejszony ruch czytelników – mniej wypożyczeń 

Odwołanie wielu imprez czytelniczych  

Przeniesienie części wydarzeń do Internetu  

Na skutek ograniczeń prawie całkowicie zamarł ruch w czytelniach 

Ograniczenie do minimum możliwości korzystania z komputerów w bibliotece 

Brak możliwości kontynuowania współpracy ze szkołami, przedszkolami, 

Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Kołem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów 

Sposoby promocji czytelnictwa, wydarzenia popularyzacyjne, lekcje biblioteczne, 

warsztaty, szkolenia, konkursy- stacjonarne i on-line.  

Wybrane przykłady:  

Spotkania autorskie  

Henryk Postawka- stacjonarne 

Michał Szulim- finansowane ze środków DKK- 2 spotkania on-line 

Zbigniew Masternak- on-line 

Roman Pankiewicz- 3 spotkania on-line 

Roman Pankiewicz- stacjonarne 

Lekcje biblioteczne, warsztaty, szkolenia, konkursy, – najciekawsze przykłady 

wydarzeń promujących czytelnictwo. 

Dzień Kubusia Puchatka 

Spotkanie z Franklinem 

3 spotkania z dziećmi realizowane w ramach projektu Przedszkola w Rudach "Mali 

czytelnicy” 
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2 spotkania z przedszkolakami z Przedszkola w Turzu i Przedszkola nr 2 w Kuźni 

Raciborskiej związane z Międzynarodowym Projektem „Magiczna moc bajek” 

Konkurs fotograficzny Domowe Koronaczytanie 

Akcje czytelnicze i święta książki, w których Biblioteka brała udział.  

Akcja zachęcająca do odwiedzin biblioteki Książkowe Love 

XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek  

Międzynarodowy Dzień Pisarzy 

Mała książka wielki człowiek. 

Przerwa na wspólne czytanie 

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Oprócz tego biblioteka wydaje lokalny kwartalnik „Echo Gminy Kuźnia Raciborska”, 

pracownicy aktywnie włączyli się w gminną akcję szycia i dystrybucji maseczek, 

rozszerzyliśmy usługę „Książka na telefon”, czyli kontakt telefoniczny, dostarczanie 

książek do domu czytelnika, z uwzględnieniem wytycznych dotyczących pandemii 

 

9. TURYSTYKA    

 

Niniejsza część Raportu dotyczy działań Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji  

w Rudach.   

 

W 2020 roku obiekt w Rudach odwiedziło 39 486 osób. 

 

Imprezy dla turystów indywidualnych 

Luty – Przejazd dla miłośników kolei – 47 osób  

Czerwiec – Industriada – 231 osoby 

Sierpień – Dzień otwarty z Krainą Górnej Odry – 200 osób 

Imprezy tematyczne dla grup zorganizowanych 

Wycieczki szkolne tematyczne – 20 grup 

Survival – 41 osób 

Technopark – 35 osób 

Kolejarski fach – 300 osób 

Wykuta lekcja – 90 osoby 

Powrót do przeszłości – 37 osób 

Pieczony ziemniak – 108 osób 
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Ufundowano 15 biletów rodzinnych w ramach nagród konkursowych, festynów. 

 

Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach w zakresie 

prowadzenie usług turystycznych w roku 2020 było mocno ograniczone ze względu na 

wprowadzone obostrzenia i reżim sanitarny.  

 

Nie przeszkadzało to jednak w prowadzeniu prac inwestycyjnych na obiekcie  

i zakończeniu budowy oraz modernizacji obiektów turystycznych oraz rekreacyjnych -  

remontu Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach: adaptacja budunku 

lokomotywowni i wagonowni na pomieszczenia do wystaw muzealnych i 

multimedialnych – dokończenie robót budowlanych, a także roboty wykończeniowe na 

budynku magazynowo – garażowym z przeznaczeniem na salę kinową.  
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10. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ  

 

l.p. Numer i data 

podjęcia 

W sprawie Sposób wykonania 

1 XVI/141/2020 z 

20.02.2020 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kuźnia Raciborska 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

2 XVI/142/2020 z 

20.02.2020 

Zmian w budżecie gminy na 2020 r. Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

Dz.U.W.SLA.2020. 1620 

 z 25.02.2020 

3 XVI/143/2020 z 

20.02.2020 

Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Raciborskiemu na realizację powiatowych 

przewozów pasażerskich o charakterze 

użyteczności publicznej 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

4 XVI/144/2020 z 

20.02.2020 

Planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

5 XVI/145/2020 z 

20.02.2020 

Uznania się za organ niewłaściwy do 

rozpatrzenia petycji i przekazania petycji 

zgodnie z właściwością 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

6 XVI/146/2020 z 

20.02.2020 

Zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji 

Rewizyjnej 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

7 XVI/147/2020 z 

20.02.2020 

Zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji 

Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej  

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

8 XVI/148/2020 z 

20.02.2020 

Zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji 

Budżetu i Finansów 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

9 XVI/149/2020 z 

20.02.2020 

Zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji 

Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami 

Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

10 XVI/150/2020 z 

20.02.2020 

Zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji 

Promocji, Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i 

Rekreacji 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

11 XVI/151/2020 z 

20.02.2020 

Przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej 

w Kuźni Raciborskiej 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

12 XVII/152/2020 z 

02.03.2020 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kuźnia Raciborska 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

13 XVIII/153/2020 z 

23.04.2020 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kuźnia Raciborska 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

14 XVIII/154/2020 z 

23.04.2020 

Zmian w budżecie gminy na 2020 rok Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

Dz.U.W.SLA .2020.3398  

z 28.04.2020 

15 XVIII/155/2020 z 

23.04.2020 

Zatwierdzenia Regulaminu naboru wniosków i 

realizacji projektu grantowego pn. „Usuwanie i 

unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na 

terenie Gminy Kuźnia Raciborska” 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego 
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Dz.U.W.SLA.2020. 3600  

z 05.05.2020 

16 XVIII/156/2020 z 

23.04.2020 

Wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Kuźnia 

Raciborska na czas nieoznaczony oraz 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia tej umowy 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

17 XVIII/157/2020 z 

23.04.2020 

Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2020 roku” 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego 

DZ.U.W.SLA.2020. 3495  

z 30.04.2020 

18 XVIII/158/2020 z 

23.04.2020 

Zmiany uchwały w sprawie: wprowadzenia 

opłaty prolongacyjnej 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

Dz.U.W.SLA.2020. 3399  

z 28.04.2020 

19 XVIII/159/2020 z 

23.04.2020 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości Uchwała wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

Dz.U.W.SLA.2020. 3400  

z 28.04.2020 

20 XIX/160/2020 z 

07.05.2020 

Wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku 

pracy z radnym Rady Miejskiej Radosławem 

Kasprzykiem 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

21 XIX/161/2020 z 

07.05.2020 

Przedłużenia terminów płatności podatku od 

nieruchomości 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego 

Dz. U.W.SLA.2020. 3868  

z 11.05.2020 

22 XX/162/2020 z 

28.05.2020 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kuźnia Raciborska 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

23 XX/163/2020 z 

28.05.2020 

Zmian w budżecie gminy na 2020 rok Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

24 XX/164/2020 

Z 28.05.2020 

Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu tego samego lokalu użytkowego 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

25 XX/165/2020 z 

28.05.2020 

Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu tego samego lokalu użytkowego 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

26 XX/166/2020 z 

28.05.2020 

Przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 

Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z 

organizacjami pozarządowymi oraz 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 
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27 XX/167/2020 z 

28.05.2020 

Przyjęcia apelu w sprawie dramatycznej sytuacji 

opieki zdrowotnej mieszkańców Gminy Kuźnia 

Raciborska i powiatu raciborskiego 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

28 XX/168/2020 z 

28.05.2020 

Zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją 

utworzenia związku międzygminnego 

realizującego zadania z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

28 XX/169/2020 z 

28.05.2020 

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Raciborskiego 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

29 XX/170/2020 z 

28.05.2020 

Wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 

Kuźnia Raciborska  nieruchomości zabudowanej 

oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

najmu lokalu znajdującego się w budynku na tej 

nieruchomości na okres 10 lat i odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

30 XXI/171/2020 z 

25.06.2020 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kuźnia Raciborska 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

31 XXI/172/2020 z 

25.06.2020 

Zmian w budżecie gminy na 2020 rok Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

Dz.U.W.SLA.2020. 5036  

z 26.06.2020 

32 XXI/173/2020 z 

25.06.2020 

Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Bierawa 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

33 XXI/174/2020 z 

25.06.2020 

Zmiany uchwały nr XV/140/2019 Rady Miejskiej 

w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019 

roku w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni 

Raciborskiej 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

34 XXI/175/2020 z 

25.06.2020 

Zmiany zapisu § 1 uchwały w sprawie 

przedłużenia terminów płatności rat podatku 

od nieruchomości 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Dz.U.W.SLA.2020.5037 

Z 26.06.2020 

35 XXI/176/2020 z 

25.06.2020 

Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu tego samego lokalu użytkowego 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

36 XXI/177/2020 z 

25.06.2020 

Wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na 

terenie Gminy Kuźnia Raciborska w roku 2020 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego 

Dz.U.W.SLA.2020.5038  

z 26.06.2020 

37 XXI/178/2020 z 

25.06.2020 

Ustalenia stawki opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg, dla których zarządcą jest 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego 
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Dz.U.W.SLA.5039.2020  

z 26.06.2020 

38 XXII/179/2020 z 

21.07.2020 

Udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi 

Miasta Kuźnia Raciborska za 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

39 XXII/180/2020 z 

21.07.2020 

Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Kuźnia Raciborska wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 

rok 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

40 XXII/181/2020 z 

21.07.2020 

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

Kuźnia Raciborska za 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

41 XXII/182/2020 z 

21.07.2020 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kuźnia Raciborska 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

42 XXII/183/2020 z 

21.07.2020 

Zmian w budżecie gminy na 2020 rok Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

Dz.U.W.SLA.2020.5746  

z 23.07.2020 

43 XXII/184/2020 z 

21.07.2020 

Zmiany uchwały nr XV/140/2019 Rady Miejskiej 

w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. w 

sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni 

Raciborskiej 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

44 XXII/185/2020 z 

21.07.2020 

Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 

2020 roku” 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego 

Dz.U.W.SLA.2020.5747  

z 23.07.2020 

 

45 XXII/186/2020 z 

21.07.2020 

Określenia kierunku dokształcania osoby 

zajmującej stanowisko Burmistrza 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

46 XXII/187/2020 z 

21.07.2020 

Przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji 

Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

47 XXIII/188/2020 z 

08.09.2020 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kuźnia Raciborska  

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

48 XXIII/189/2020 z 

08.09.2020 

Zmian w budżecie gminy na 2020 rok Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

Dz.U.W.SLA.2020.6616  

z 11.09.2020 

49 XXIII/190/2020 z 

08.09.2020 

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Raciborskiego 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

50 XXIII/191/2020 z 

08.09.2020 

Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego 

DZ.U.W.SLA.2020.6617. z 

11.09.2020 
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51 XXIV/192/2020 z 

24.09.2020 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kuźnia Raciborska 

uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

52 XXIV/193/2020 z 

24.09.2020 

Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

DZ.U.W.SLA.2020.6941  

z 30.09.2020 

53 XXIV/194/2020 z 

24.09.2020 

Zmiany uchwały nr XV/140/2019 Rady Miejskiej 

w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. w 

sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni 

Raciborskiej 

uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

54 XXIV/195/2020 z 

24.09.2020 

Ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska 

Uchwała podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego i 

wchodzi w życie z dniem 1 

stycznia 2021 

Dz.U.W.SLA.2020.6942  

z 30.09.2020 

55 XXIV/196/2020 z 

24.09.2020 

Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Uchwała podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego i 

wchodzi w życie z dniem 1 

stycznia 2021 

Dz.U.W.SLA.2020.6964  

z 30.09.2020 

 56 XXIV/197/2020 z 

24.09.2020 

Określenia średniej ceny jednostki paliwa 

potrzebnej do zwrotu kosztów przejazdu 

dziecka i jego opiekuna do przedszkola, 

oddziału przedszkolnego, ośrodka 

rehabilitacyjno-wychowawczego, szkoły 

podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej w 

roku szkolnym 2020-2021. 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego 

DZ.U.W.SLA.2020.6944.  

z 30.09.2020 

57 XXIV/198/2020 z 

24.09.2020 

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Kuźni Raciborskiej 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

58 XXIV/199/2020 z 

24.09.2020 

Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

w Kuźni Raciborskiej 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia  

59 XXV/200/2020 z 

29.10.2020 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kuźnia Raciborska 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

60 XXV/201/2020 z 

29.10.2020 

Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

Dz.U.W.SLA.2020.7848  

z 06.11.2020 

61 XXV/202/2020 z 

29.10.2020 

Zmiany uchwały nr XV/140/2019 Rady Miejskiej 

w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. w 

sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni 

Raciborskiej 

uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęci. 
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62 XXV/203/2020 z 

29.10.2020 

Przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu 

Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Kuźnia 

Raciborska 

uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

63 XXV/204/2020 z 

29.10.2020 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Kuźnia Raciborska 

uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

64 XXV/205/2020 z 

29.10.2020 

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w sołectwach Jankowice i 

Rudy 

uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

65 XXV/206/2020 z 

29.10.2020 

Wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy 

sprzedaży nieruchomości gruntowej wpisanej 

do rejestru zabytków 

uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

66 XXV/207/2020 z 

29.10.2020 

Zmiany uchwały nr XVI/143/2020 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Raciborskiemu na realizację powiatowych 

przewozów pasażerskich o charakterze 

użyteczności publicznej 

uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

67 XXVI/208/2020 z 

26.11.2020 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kuźnia Raciborska 

uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

68 XXVI/209/2020 z 

26.11.2020 

Zmian w budżecie gminy na 2020 rok uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

DZ.U.W.SLA.2020.8327  

z 30.11.2020 

69 XXVI/210/2020 z 

26.11.2020 

Podatku od środków transportowych Uchwała podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego i 

wchodzi w życie z dniem 

01.01.2021r. 

DZ.U.W.SLA.2020.8328  

z 30.11.2020 

70 XXVI/211/2020 z 

26.11.2020 

Zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kuźni 

Raciborskiej nr XXV/204/2020 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Kuźnia Raciborska 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

71 XXVI/212/2020 z 

26.11.2020 

Zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kuźni 

Raciborskiej nr XXV/205/2020 z dnia 

29.10.2020r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych w sołectwach Jankowice i Rudy 

uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

72 XXVI/213/2020 z 

26.11.2020 

Ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska 

Uchwała podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego i 

wchodzi w życie z dniem 

01.01.2021r. 

DZ.U.W.SLA.2020.8329  

z 30.11.2020 
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73 XXVI/214/2020 z 

26.11.2020 

Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Uchwała podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego i 

wchodzi w życie z dniem 

01.01.2021r. 

Dz.U.W.SLA.2020.8330  

z 30.11.2020 

74 XXVI/215/2020 z 

26.11.2020 

Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od jej 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego 

Dz.U.W.SLA.2020.8331  

z 30.11.2020 

75 XXVI/216/2020 z 

26.11.2020 

Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska 

z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 

rok 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

76 XXVI/217/2020 z 

26.11.2020 

Nawiązania współpracy z Gminą Bolatice w 

Republice Czeskiej 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

77 XXVII/218/2020 z 

21.12.2020  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Kuźnia Raciborska 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem 01.01.2021 

78 XXVIII/219/2020 z 

21.12.2020 

Uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok Uchwała wchodzi w życie z 

dniem 01.01.2021 

Dz.U.W.SLA.2021.153  

z 07.01.2021 

79 XXVIII/220/2020 z 

21.12.2020 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kuźnia Raciborska 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

80 XXVII/221/2020 z 

21.12.2020 

Zmian w budżecie gminy na 2020 rok Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

Dz.U.W.SLA.2021.154  

z 07.01.2021 

81 XXVII/222/2020 z 

21.12.2020 

Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu tego samego lokalu użytkowego 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

82 XXVII/223/2020 z 

21.12.2020 

Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu tego samego lokalu użytkowego 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

83 XXVII/224/2020 z 

21.12.2020 

Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu tego samego lokalu użytkowego 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia 

84 XXVII/225/2020 z 

21.12.2020 

Zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 

XXVI/215/2020 Rady Miejskiej w Kuźni 

Raciborskiej z dnia 26.11.2020 w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od jej 

opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego 

Dz.U.W.SLA.2020.9478  

z 28.12.2020 

85 XXVII/226/2020 z 

21.12.2020 

Uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2021 
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86 XXVII/227/2020 z 

21.12.2020 

Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2021 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2021 

87 XXVII/228/2020 z 

21.12.2020 

Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

dla członków ochotniczych straży pożarnych z 

terenu Gminy Kuźnia Raciborska, biorących 

udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od jej 

opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego 

Dz.U.W.SLA.2020.9479  

z 28.12.2020 

88 XXVII/229/2020 z 

21.12.2020 

Wyrażenia woli nadania skwerowi położonemu 

w mieście Kuźni Raciborska nazwy „Skwer Jana 

Pawła II” 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od jej 

opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Śląskiego 

Dz.U.W.SLA.2020.9480  

z 28.12.2020 

 


