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Wstęp 

 

Prawną podstawą opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta jest ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Konstrukcja strategii, 

zarówno co do treści jak i formy nawiązuje do innych ważnych dokumentów strategicznych 

w obszarze polityki społecznej. W szczególności do: Narodowej Strategii Integracji 

Społecznej dla Polski, Strategii Polityki Społecznej na lata 2007-2013, oraz Strategii Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Ogólnym tłem wizji polityki 

społecznej obecnym w tych dokumentach jest ponadto europejski model socjalny 

sformułowany w Strategii Lizbońskiej. Istotą nowoczesnego modelu polityki społecznej ma 

być z jednej strony zapobieganie ryzyku wykluczenia, z drugiej natomiast pomoc najsłabszym 

i najbardziej narażonym na wykluczenie. Działania w tym obszarze powinny mobilizować 

różnych aktorów społecznych, w tym samorządy i organizacje pozarządowe. Celem jest 

zapewnienie równego dostępu do pracy, zasobów, praw, dóbr i usług dla wszystkich. 

Środkiem – aktywna polityka społeczna koncentrująca się bardziej na aktywizacji niż 

redystrybucji. Strategicznym celem działań jest spójność społeczna, rozumiana jako 

maksymalizacja powszechnego dobrobytu przy minimalizacji różnic i konfliktów. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Sosnowca na lata  

2011-2020 odwołuje się do takiego właśnie rozumienia polityki społecznej, gdzie integracja 

działań w obrębie miejskiej polityki społecznej ma zarówno sprzyjać podnoszeniu, jakości 

życia mieszkańców jak i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Sosnowca nawiązuje ponadto do 

ważnych miejskich dokumentów strategicznych, w tym przede wszystkim do Strategii 

Rozwoju Miasta Sosnowca do roku 2020 (a w szczególności do priorytetów A i B) oraz do 

obowiązujących już w obszarze polityki społecznej innych miejskich programów. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata  

2011-2020 jest kolejnym w historii miasta dokumentem programowo-wdrożeniowym  

z zakresu polityki społecznej. Władze samorządowe przeprowadziły cały proces planowania 

społecznego: od inwentaryzacji zjawisk i problemów poprzez ich diagnozę do Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Sosnowca na lata 2011- 2020. Przygotowano 

je w oparciu o metody planowania społecznego, zgodnie z profesjonalnymi zasadami 

metodologicznymi i metodycznymi. W procesie planowania społecznego istotna jest w miarę 

najpełniejsza diagnoza zjawisk i problemów społecznych wchodzących w zakres polityki 
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społecznej. Elementem budowy strategii jest dążenie do wypracowania systemowego 

spojrzenia na problemy społeczne oraz zaproponowania zintegrowanego modelu ich 

rozwiązywania. Na podstawie diagnozy problemów społecznych, zespół opracowujący 

strategię przygotował, zgodnie z zasadami planowania społecznego i zarządzania 

strategicznego, strukturę problemów i kwestii społecznych w Sosnowcu. Stała się ona 

podstawą przygotowania kolejnej fazy planowania społecznego, czyli określenia struktury 

celów strategicznych w poszczególnych obszarach polityki społecznej. Należy podkreślić,  

iż przyjęto całościowe podejście do polityki społecznej w Sosnowcu, a także dążenie do 

zintegrowania rozwoju gospodarczego i społecznego. Naczelną przesłanką przygotowania 

całościowej strategii polityki społecznej w mieście jest koncepcja zrównoważonego rozwoju 

społecznego i aktywnej polityki społecznej. Ta pierwsza nakazuje brać pod uwagę w trakcie 

planowania społecznego wszystkie obszary polityki społecznej, zaś aktywna polityka 

społeczna oznacza opracowanie i wdrażanie, wypracowanych społecznie, spójnych 

priorytetów, celów i kierunków strategicznych oraz zintegrowanych planów przedsięwzięć 

wdrożeniowych w postaci programów i projektów działań społecznych i socjalnych.  

Nie można planować inwestycji, czy też kreślić strategii rozwiązywania problemów 

społecznych bez rzetelnej diagnozy, monitoringu i analizy realnie istniejących zagrożeń dla 

porządku społecznego Diagnoza i faktyczne poznanie zjawisk i problemów społecznych 

miasta jest podstawą formowania społecznej polityki miejskiej. Praktyka ta jest 

integralnym elementem działań planistycznych większości miast w wysoko rozwiniętych 

krajach świata, w tym tworzących Unię Europejską. 

Określenie problemów społecznych miasta jest istotne dla ustalenia właściwych 

priorytetów działań na rzecz społeczności, całego systemu służb społecznych (w tym 

systemu pomocy społecznej), administracji miasta, organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów oraz związanej z nimi prawidłowej konstrukcji budżetu.  

Mając zdiagnozowane zjawiska i problemy społeczne w mieście można efektywniej 

wykorzystywać budżet krajowy oraz środki z Unii Europejskiej i inne, przygotowując 

określone działania ograniczające lub zwalczające ich dotkliwe skutki dla społeczności 

zamieszkującej określony obszar urbanistyczny. 

Życie zbiorowości miejskiej badane może być, na co najmniej kilku płaszczyznach. 

Jedną z najważniejszych jest studiowanie dokumentów instytucji społecznych, 

funkcjonujących w ramach miasta, obsługujących struktury administracji miejskiej,  

a przede wszystkim mieszkańców miasta. Zapoznanie się z tymi dokumentami dostarcza 

wiedzy o faktach i wydarzeniach w mieście – zarówno dotyczących jednostki oraz grup 
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społecznych, w których jednostka ta działa, realizując role i funkcje, które wypełnia w życiu 

społecznym. 

Prezentowana w dokumencie diagnoza została opracowana w oparciu o analizę 

dokumentów instytucji świadczących usługi dla mieszkańców Sosnowca. Są to bardzo istotne 

instytucje społeczne, jako że w ich rejestrach i archiwach odnotowywane są przypadki 

zjawisk i problemów społecznych doświadczanych przez mieszkańców miasta, stwierdzonych  

i udokumentowanych, a zatem tych, które nie podlegają dyskusji i tym samym są faktami 

tworzącymi rzeczywistość miasta. W opracowywaniu diagnozy uwzględniono instytucje 

działające we wszystkich obszarach szeroko definiowanej polityki społecznej, takich jak: 

1. Polityka ludnościowa i rodzinna; 

2. Polityka w dziedzinie zatrudnienia; 

3. Polityka mieszkaniowa; 

4. Polityka w zakresie ochrony zdrowia; 

5. Polityka oświatowa; 

6. Polityka kulturalna; 

7. Polityka w zakresie sportu; 

8. Polityka w zakresie zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej; 

9. Polityka w zakresie ochrony środowiska naturalnego; 

10. Polityka w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 

szeroko rozumianym zjawiskom dezorganizacji społecznej oraz patologii 

społecznej. 

Dane do diagnozy dostarczyły następujące instytucje: 

o Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA, 

o Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie, 

o Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia, 

o Dom Pomocy Społecznej Nr 1, 

o Dom Pomocy Społecznej Nr 2, 

o Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1, 

o Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2, 

o Hospicjum św. Tomasza Apostoła, 

o Izba Wytrzeźwień, 

o Komenda Miejska Policji, 

o Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
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o Miejski Ośrodek Psychoterapii i Leczenia Uzależnień od Alkoholu, 

o Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny, 

o Miejski Zakład Zasobów Lokalowych, 

o Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych, 

o Powiatowy Urząd Pracy, 

o Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, 

o Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, 

o SPZZOZ "Szpital Miejski", 

o Straż Miejska, 

o Środowiskowy Dom Samopomocy „Salve”, 

o Wydział Edukacji UM, 

o Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki UM, 

o Wydział Kultury i Sztuki UM, 

o Wydział Ochrony Środowiska, 

o Wydział Spraw Obywatelskich UM, 

o Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, 

o Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

o Zespół Szkół Specjalnych Nr 4. 

Za okres bazowy analizy przyjęto rok 2009. 

Na podstawie diagnozy problemów społecznych, zespół opracowujący strategię, 

przygotował zgodnie z zasadami planowania społecznego i zarządzania strategicznego, 

strukturę problemów i kwestii społecznych w Sosnowcu. Stała się ona podstawą 

przygotowania kolejnej fazy planowania społecznego, czyli określenia struktury celów 

strategicznych w poszczególnych polach polityki społecznej. Należy podkreślić, iż przyjęto 

całościowe podejście do polityki społecznej w Sosnowcu, a także dążenie do zintegrowania 

rozwoju gospodarczego i społecznego. Elementem budowy strategii jest, bowiem dążenie do 

wypracowania systemowego spojrzenia na problemy społeczne oraz zaproponowania 

zintegrowanego modelu ich rozwiązywania. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Sosnowca na lata  

2011 – 2020 powstała w wyniku pracy trzech zespołów zadaniowych powołanych 

zarządzeniem Prezydenta Miasta, złożonych ze specjalistów i ekspertów będących 

reprezentantami wielu dziedzin życia społecznego. Pracę zespołów zadaniowych 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Sosnowca na lata 2011-2020 

7 

 

koordynował Zbigniew Jaskiernia – Zastępca Prezydenta Miasta właściwy ds. pomocy 

społecznej. Konsultantem naukowym strategii był dr hab. Andrzej Niesporek. 

1. Zespół zadaniowy ds. problemów z zakresu polityki ludnościowej, rodzinnej, 

mieszkaniowej, oświatowej, kulturalnej i sportu: 

o Jan Bosak (Radny Rady Miejskiej), 

o Zbigniew Muszyński (Radny Rady Miejskiej), 

o Zygmunt Witkowski (Radny Rady Miejskiej), 

o Halina Szumska (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), 

o Stanisława Barbara Filipek (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), 

o Małgorzata Łuckoś (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), 

o Justyna Pluta (Wydział Edukacji UM), 

o Renata Kwaśniewska-Galant (Wydział Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej UM), 

o Irena Hul-Wójcik (Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki UM), 

o Paweł Dusza (Wydział Kultury i Sztuki UM), 

o Grzegorz Sokół (Wydział Polityki Gospodarczej UM), 

o Iwona Machura (Wydział Polityki Społecznej UM), 

o Adrian Drdzeń (Wydział Polityki Społecznej UM), 

o Małgorzata Szymańska (Wydział Spraw Obywatelskich UM), 

o Linda Hofman (Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA), 

o Małgorzata Chojnacka-Lewandowska (Campania Teatralna „Genesis”), 

o Szczepan Helbin (Miejski Zakład Zasobów Lokalowych), 

o Iwona Durek-Sypek (Zespół Szkół Specjalnych nr 4). 

 

2. Zespół zadaniowy ds. problemów z zakresu polityki zatrudnienia, ochrony 

zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej: 

o Daniel Miklasiński (Przewodniczący Rady Miejskiej), 

o Tomasz Bańbuła (Radny Rady Miejskiej), 

o Jan Bosak (Radny Rady Miejskiej), 

o Halina Szumska (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), 

o Jadwiga Jamróz (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), 

o Agata Kołodziej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), 

o Łukasz Kwiecień (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), 

o Małgorzata Łuckoś (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), 
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o Małgorzata Małkiewicz (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), 

o Barbara Mikołajczyk (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), 

o Piotr Orlikowski (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), 

o Magdalena Stepień-Pająk (Powiatowy Urząd Pracy), 

o Iwona Machura (Wydział Polityki Społecznej UM), 

o Adrian Drdzeń (Wydział Polityki Społecznej UM), 

o Paulina Kondek (Wydział Zdrowia UM), 

o Krystyna Kozak (Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.), 

o Renata Zmarzlińska-Kulik (Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy 

Dziecku i Rodzinie), 

o Anna Rykała (Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku 

i Rodzinie), 

o Dagmara Błaszkiewicz (Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia), 

o Małgorzata Czapla (Hospicjum św. Tomasza Apostoła), 

o Maria Kowalska (Izba Wytrzeźwień), 

o Alicja Kwiecień (Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych), 

o Aneta Nowak (Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności), 

o Anna Wójcik (Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy), 

o Damian Zdrada (Miejski Ośrodek Psychoterapii i Leczenia Uzależnień  

od Alkoholu), 

o Zbigniew Swoboda (Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej), 

o Aneta Kawka (Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej), 

o Marcin Swoboda (Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej), 

o Małgorzata Łokas (Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego), 

o Małgorzata Niśkiewicz-Dryja (Środowiskowy Dom Samopomocy „SALVE”). 

 

3. Zespół zadaniowy ds. problemów z zakresu polityki bezpieczeństwa publicznego, 

przeciwdziałania zjawiskom dezorganizacji i patologii społecznej oraz ochrony 

środowiska naturalnego: 

o Jan Bosak (Radny Rady Miejskiej), 

o Krystian Dziewior (Radny Rady Miejskiej), 

o Halina Szumska (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), 
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o Barbara Kasprzyk (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), 

o Małgorzata Łuckoś (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), 

o Anna Dębiec (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM), 

o Iwona Machura (Wydział Polityki Społecznej UM), 

o Adrian Drdzeń (Wydział Polityki Społecznej UM), 

o Anna Leszczyńska (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Centrum Usług 

Socjalnych i Wsparcia), 

o Michał Falis (Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny), 

o Artur Pająk (Komenda Miejska Policji), 

o Marcin Stolpa (Prokuratura Rejonowa), 

o Małgorzata Magiera (Sąd Rejonowy), 

o Dorota Markocka (Sąd Rejonowy), 

o Katarzyna Świerczek (Sąd Rejonowy), 

o Wiesław Jabłoński (Straż Miejska). 

 

Jednostką odpowiedzialną za projekt oraz organizacyjną stronę pracy zespołów był 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Pod kierunkiem Haliny Szumskiej  

- dyrektora jednostki pracował zespół Działu Analiz i Sprawozdawczości: kierownik  

- Małgorzata Łuckoś oraz Anna Urgacz, Łukasz Jach, Karina Moryś i Izabella Rola 

(pracownicy działu). Okładka zaprojektowana przez Magdalenę Olszar. 
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I. DIAGNOZA 

OBSZAR POLITYKI LUDNOŚCIOWEJ I RODZINNEJ 

Jedną z istotnych instytucji miejskich na bieżąco monitorujących kondycję 

demograficzną społeczeństwa miasta jest komórka administracji odpowiedzialna za dane 

osobowe mieszkańców. W oparciu o jej dane możemy określić liczbę oraz strukturę ludności 

miasta. Na dzień 31 grudnia 2009 roku liczba mieszkańców Sosnowca wynosiła 214 462 

osób. Wśród wszystkich mieszkańców Sosnowca było 113 211 kobiet oraz 101 251 

mężczyzn. 

Wykres 1: Struktura płci mieszkańców Sosnowca w 2009 roku 

 

Źródło: Dane Wydziału Spraw Obywatelskich (WSO) 

W roku 2009 w Sosnowcu urodziło się 2 109 nowych jego mieszkańców, a zmarło 

2 540. Saldo przyrostu naturalnego było zatem ujemne. Strukturę wieku mieszkańców miasta 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1: Struktura wieku mieszkańców Sosnowca w roku 2009 

Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety 

0-4 7 618 3 877 3 741 

5-9 7 559 3 888 3 671 

10-14 8 267 4 210 4 057 

15-19 10 767 5 483 5 284 

20-24 14 249 7 260 6 989 

25-29 17 938 9 143 8 795 

30-34 18 005 9 182 8 823 

OBSZAR POLITYKI LUDNOŚCIOWEJ I RODZINNEJ 
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Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety 

35-39 13 746 6 897 6 849 

40-44 14 719 7 040 7 679 

45-49 14 096 6 755 7 341 

50-54 19 810 8 869 10 941 

55-59 21 120 9 918 11 202 

60-64 15 357 6 991 8 366 

65-69 9 078 3 969 5 109 

70-74 8 640 3 528 5 112 

75-79 6 597 2 394 4 203 

80-84 4 347 1 253 3 094 

>84 2 399 524 1 875 

Źródło: Dane WSO 

Najliczniej reprezentowaną grupę wiekową w Sosnowcu (19% populacji) stanowią 

osoby w przedziale wiekowym między 50 a 59 rokiem życia. 

Wykres 2: Struktura wieku mieszkańców Sosnowca w 2009 roku w procentach 

 

 

Źródło: Dane WSO 
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Wykres 3: Procentowy udział mężczyzn i kobiet w poszczególnych grupach wiekowych w Sosnowcu  

w roku 2009 
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Źródło: Dane WSO 

Wraz z wiekiem zmienia się proporcja płci mieszkańców miasta. Wśród mieszkańców 

powyżej czterdziestego roku życia w poszczególnych grupach wiekowych stopniowo wzrasta 

procentowy udział kobiet. 

Wykres 4: Ludność Sosnowca w latach 2000-2009 
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Źródło: Dane WSO 

Od roku 2000 stopniowo zmniejsza się liczba mieszkańców Sosnowca. W 2000 roku 

mieszkały tu 234 042 osoby, a na koniec 2009 roku Sosnowiec liczył 214 462 mieszkańców. 
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Wykres 5: Ludność Sosnowca w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym  

w roku 2001 

Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) 

 

Wykres 6: Ludność Sosnowca w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym  

w roku 2009 

Źródło: Dane GUS 

 

W okresie między 2001 i 2009 rokiem zmianie uległy także proporcje struktury 

ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. Nieco zwiększyła 

się grupa osób w wieku poprodukcyjnym, a zmniejszyła w wieku przedprodukcyjnym. 

Procent mieszkańców Sosnowca w wieku produkcyjnym kształtował się na podobnym 

poziomie.  

Istotnym elementem określającym politykę rodzinną jest trwałość rodziny, mierzona 

liczbą orzeczonych separacji i rozwodów. 
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Wykres 7: Separacje orzeczone w Województwie Śląskim w latach 2004-2008 

Źródło: Dane GUS 

Wykres 8: Separacje orzeczone w Województwie Śląskim i w Sosnowcu w latach 2004-2008  

na 100 tys. mieszkańców 

Źródło: Dane GUS 
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Tabela 2: Separacje orzeczone w Województwie Śląskim i w Sosnowcu w latach 2004-2008 

Śląskie 
Sosnowiec 

Ogółem Na 100 tys. mieszkańców 

Rok Ogółem Miasto Wieś Ogółem Miasto Wieś Ogółem 
Na 100 tys. 

mieszkańców 

2004 845 739 106 17,95 19,92 10,63 49 21,38 

2005 1 615 1 295 320 34,42 35,07 32,00 87 38,29 

2006 1 396 1 162 234 29,85 31,63 23,34 76 33,70 

2007 873 752 121 18,72 20,56 12,03 53 23,71 

2008 797 650 147 17,14 17,85 14,56 35 15,79 

Źródło: Dane GUS 

W latach 2004-2008 mieliśmy do czynienia ze zmieniającą się liczbą orzeczonych 

separacji. W roku 2008 całkowita liczba orzeczonych separacji była jednak nieco mniejsza niż 

w roku 2004. W okresie od 2004 do 2007 roku liczba orzeczonych separacji na 100 tysięcy 

mieszkańców była przy tym wyższa niż w całym województwie śląskim. Jedynie  

w roku 2008 nastąpił spadek liczby separacji poniżej średniej dla 100 tysięcy mieszkańców 

dla województwa śląskiego i miast w tym województwie. 

 

Wykres 9: Rozwody w Sosnowcu w latach 2004-2009 

Źródło: Dane GUS  
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Wykres 10: Liczba rozwodów w Sosnowcu na 1000 mieszkańców w latach 2004-2009 

Źródło: Dane GUS 

 

Tabela 3: Rozwody w Sosnowcu w latach 2004-2009 

Rok Rozwody 
Rozwody na  

1000 mieszkańców 

2004 549 2,395 

2005 512 2,253 

2006 650 2,882 

2007 621 2,778 

2008 600 2,707 

2009 553 2,584 

Źródło: Dane GUS 

 

Liczba orzeczonych rozwodów w latach 2004-2008 utrzymuje się na zbliżonym 

poziomie. W roku 2008 współczynnik rozwodów na tysiąc mieszkańców wynosił  

w Sosnowcu 2,7 wobec 1,7 dla całego kraju (dane GUS). Wskaźnik ten w roku 2009 

zmniejszył się w Sosnowcu do niespełna 2,6. 

Podsumowanie: 

Sytuacja ludnościowa Sosnowca określona jest przez dwa istotne czynniki:  

po pierwsze – stopniowe zmniejszanie się liczby ludności, a po drugie – poprzez zmiany jej 

struktury, w tym przede wszystkim powiększanie się grupy osób w wieku poprodukcyjnym. 

Ważnym elementem stymulującym zmiany demograficzne są także ogólne warunki 

określające jakość życia w mieście oraz polityka władz miasta na rzecz rodziny. 
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Tabela 4: Analiza SWOT w obszarze polityki ludnościowej i rodzinnej 

MOCNE STRONY 

1. Korzystne położenie miasta. 

2. Tradycje kulturowe i gospodarcze. 

3. Dobra infrastruktura instytucjonalna 

(komunikacja, kultura, sport, edukacja, 

służba zdrowia, handel). 

4. Lokalna polityka wspierania 

funkcjonowania rodziny. 

SŁABE STRONY 

1. Zmniejszanie się liczby ludności miasta. 

2. Odpływ ludzi młodych i dobrze 

wykształconych. 

3. Niewystarczająca infrastruktura żłobków  

i przedszkoli. 

SZANSE 

1. Istnienie terenów pod rozwój budownictwa 

mieszkaniowego. 

2. Szanse rozwoju ekonomicznego 

zapewniającego miejsca pracy. 

3. Bliskość innych ośrodków przemysłowych. 

4. Dobry klimat dla rozwoju 

przedsiębiorczości. 

5. Sprzyjające warunki dla rozwoju 

szkolnictwa wyższego. 

ZAGROŻENIA 

1. Niekorzystne zmiany demograficzne 

powodujące starzenie się społeczeństwa. 

2. Zagrożenia wynikające z kryzysu 

gospodarczego. 
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OBSZAR POLITYKI W DZIEDZINIE ZATRUDNIENIA 

Ważnym elementem diagnozy w dziedzinie polityki zatrudnienia i rynku pracy jest 

określenie skali i struktury bezrobocia. 

 

Tabela 5: Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu  

w 2009 roku 

Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Bezrobotni 10 224 4 981 5 243 

Z prawem do zasiłku 1 960 1 036 924 

Bez prawa do zasiłku 8 264 3 945 4 319 

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) 

Pod koniec roku 2009 w Sosnowcu było 10 224 zarejestrowanych bezrobotnych,  

w tym 4 981 (49%) mężczyzn i 5 243 (51%) kobiet. 

 

Wykres 11: Stosunek mężczyzn do kobiet wśród bezrobotnych w Sosnowcu w 2009 roku 

 
Źródło: Dane PUP 

 

Tylko 1 960 zarejestrowanych bezrobotnych posiada prawo do zasiłku. Stanowi to 

jedynie 19% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. 

OBSZAR POLITYKI W DZIEDZINIE ZATRUDNIENIA 
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Wykres 12: Stosunek bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku do nieposiadających prawa  

do zasiłku w Sosnowcu w roku 2009 

Źródło: Dane PUP 

 

Tabela 6: Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy Mężczyźni Kobiety Ogółem 

Do 25 roku życia 697 814 1 511 

Powyżej 50 roku życia 1 659 1 188 2 847 

Długotrwale bezrobotni 1 521 2 050 3 571 

Bez kwalifikacji zawodowych 1 560 1 981 3 541 

Niepełnosprawne 300 306 606 

Samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko 100 752 852 

Po odbyciu kary pozbawienia wolności 63 4 67 

Cudzoziemcy 4 1 5 

Źródło: Dane PUP 

 

Wśród 10 224 zarejestrowanych bezrobotnych 3 571 osób to osoby długotrwale 

bezrobotne. Stanowią one 34,9% wszystkich bezrobotnych. Nieco ponad 34% 

zarejestrowanych bezrobotnych (3 541) to osoby bez kwalifikacji zawodowych. Prawie 28% 

zarejestrowanych bezrobotnych (2 847) stanowią osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia. 

Niespełna 15% bezrobotnych (1 511) to osoby poniżej 25 roku życia. 

19%

81%

z prawem do zasiłku bez prawa do zasiłku
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Tabela 7: Przyczyny i liczba wyłączeń z rejestru osób bezrobotnych w 2009 roku 

Przyczyna wyłączenia Mężczyźni Kobiety Ogółem 

Podjęcie pracy 2 789 2 840 5 629 

Niestawiennictwo w terminie 5 352 3 842 9 194 

Odmowa przyjęcia odpowiedniej propozycji m. in. 

pracy, szkolenia, stażu lub innej formy pomocy 
175 204 379 

Inne 468 664 1 132 

Ogółem 8 784 7 550 16 334 

Źródło: Dane PUP 

W okresie całego 2009 roku 5 629 osób bezrobotnych podjęło pracę. 

Tabela 8: Liczba ofert pracy, które wpłynęły do PUP w 2009 roku 

Ogółem 6 232 

Zwykłe oferty pracy 4 858 

Subsydiowane przez PUP 1 374 

Źródło: Dane PUP 

Tabela 9: Liczba osób, które skorzystały z poradnictwa zawodowego 

Wyszczególnienie Ogółem Kobiety 

Wszyscy 2 616 1 265 

Do 25 roku życia 310 149 

Powyżej 50 roku życia 554 248 

Niepełnosprawni 35 12 

Źródło: Dane PUP 

Tabela 10: Szkolenia prowadzone przez PUP 

Wyszczególnienie Ogółem Kobiety 

Rozpoczęły szkolenie 1 256 510 

Ukończyły szkolenie 1 210 484 

Źródło: Dane PUP 

W roku 2009 łącznie przeprowadzono również 1 114 szkoleń, w których uczestniczyło 

2 466 osób. 

Sosnowiec jest miastem charakteryzującym się stopą bezrobocia przekraczającą 

średnią krajową oraz średnią dla województwa śląskiego. W okresie od 2000 roku jedynie  

w roku 2008 stopa bezrobocia rejestrowanego była w Sosnowcu nieco niższa niż w całym 

kraju. 
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Tabela 11: Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

Rok 
Stopa bezrobocia (%) 

Sosnowiec woj. śląskie Polska 

2000 16,5 12,8 15,0 

2001 21,6 15,5 17,4 

2002 24,7 16,5 18,1 

2003 22,4 16,4 18,0 

2004 22,4 16,8 19,1 

2005 20,4 15,4 17,6 

2006 16,1 12,9 14,9 

2007 12,4 9,3 11,4 

2008 9,2 6,9 9,5 

31.01.2009 10,5 7,7 10,5 

28.02.2009 11,0 8,2 10,9 

31.03.2009 11,4 8,5 11,2 

30.04.2009 11,3 8,5 11,0 

31.05.2009 11,4 8,4 10,8 

30.06.2009 11,4 8,3 10,7 

31.07.2009 11,5 8,4 10,8 

31.08.2009 11,7 8,4 10,8 

30.09.2009 12,3 8,5 10,9 

31.10.2009 12,3 8,7 11,1 

30.11.2009 12,2 8,9 11,4 

2009 12,3 9,2 11,9 

31.01.2010 13,1 9,9 12,7 

28.02.2010 13,2 10,2 13,0 

31.03.2010 13,2 10,3 12,9 

Źródło: Dane GUS 

Podsumowanie: 

Bezrobocie jest istotnym problemem społecznym Sosnowca. Poziom bezrobocia  

w mieście mierzony stopą bezrobocia rejestrowanego jest nieco większy niż przeciętnie  

w Polsce i w województwie śląskim. Jedynie 19% zarejestrowanych bezrobotnych posiada 

prawo do zasiłku. Znaczna część bezrobotnych to osoby długotrwale pozostające bez pracy 

(36%). Wielu bezrobotnych znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Ponad 
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1/3 zarejestrowanych bezrobotnych nie posiada bowiem kwalifikacji zawodowych, a ponad 

1/4 to osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia. 

Tabela 12: Analiza SWOT w obszarze polityki zatrudnienia 

 

 

MOCNE STRONY 

1. Sosnowiec jako węzeł komunikacyjny  

– dogodna lokalizacja dla inwestorów. 

2. Rozwijające się branże: AGD, 

motoryzacyjna, tworzyw sztucznych  

i budowlana. 

3. Rozwój usług  

– bankowość, handel, logistyka. 

4. Baza dydaktyczno-naukowa  

– rozwój szkolnictwa wyższego. 

5. Tereny inwestycyjne dla dużych 

przedsiębiorstw. 

6. Zatrudnienie subsydiowane. 

7. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – 

Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska. 

8. Zasoby ludzkie – postawy prozawodowe. 

SŁABE STRONY 

1. Niewystarczająca gotowość niektórych grup 

bezrobotnych do podnoszenia lub zmiany 

kwalifikacji w obliczu stale zmieniających 

się warunków rynku pracy. 

2. Duża liczba osób o nieodpowiednich 

kwalifikacjach – niedostosowanie do 

zmieniających się warunków rynkowych. 

3. Niedostateczny przepływ informacji  

o planowanych i nowych inwestycjach. 

4. Zjawisko „szarej strefy”. 

SZANSE 

1. Zgłaszanie do PUP informacji o nowych 

inwestycjach – rekrutacja osób 

zarejestrowanych w PUP. 

2. Sprzyjająca polityka inwestycyjna. 

3. Szkolnictwo dla dorosłych – kierunki 

kształcenia dostosowane do potrzeb 

lokalnego rynku pracy. 

4. Promocja szkół dla dorosłych, w tym nauka 

bezpłatna. 

5. Rozwój trzeciego sektora jako potencjalnego 

pracodawcy. 

6. Wspieranie przedsiębiorców. 

ZAGROŻENIA 

1. Stale i szybko zmieniające się warunki 

rynku pracy i niewielka elastyczność 

i mobilność zasobów ludzkich. 

2. Skłonność pracodawców i pracowników do 

zatrudniania i pracy bez umowy. 

3. Bierność zawodowa jako negatywny skutek 

korzystania ze świadczeń pomocy 

społecznej 

4. Rozbieżność między kwalifikacjami 

bezrobotnych a aktualnym 

zapotrzebowaniem rynku pracy.  
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OBSZAR POLITYKI MIESZKANIOWEJ 

Jednym z działań w obrębie polityki mieszkaniowej miasta jest wypłata dodatków 

mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym  

z funduszy publicznych, mającym na celu umożliwienie osobom o niskich dochodach 

pokrycie części kosztów utrzymania mieszkania. Taka forma pomocy dla najbiedniejszych, 

którzy przy wykorzystaniu własnych możliwości finansowych nie są w stanie pokryć 

obciążających ich kosztów związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, została 

wprowadzona ustawą z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych. 

Obecnie zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków 

mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych 

(tekst jednolity Dz. U. Nr 71, poz. 734). 

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy 

musi spełniać konkretne przesłanki, do których zaliczamy między innymi posiadanie 

określonej powierzchni normatywnej (w zależności od liczby członków gospodarstwa 

domowego), tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego i osiąganie 

odpowiedniego dochodu. 

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych wprowadziła dwustopniowe kryterium 

dochodowe: 100% i 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym oraz 150% 

i 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym. 1 marca 2009r. nastąpiła 

zmiana odnośnie kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o dodatek, 

wynikająca z wzrostu kwoty najniższej emerytury. Obecnie 100% najniższej emerytury 

wynosi 675,10 zł brutto, co oznacza, że w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód 

nie może przekraczać 843,88 zł brutto (125% najniższej emerytury). Kryteria dochodowe dla 

gospodarstwa jednoosobowego wynoszą obecnie 1012,65zł brutto (150% najniższej 

emerytury) oraz 1181,43zł brutto (175% najniższej emerytury). 

Od 1 stycznia 2004r. wypłata dodatków mieszkaniowych w całości finansowana jest  

z budżetu gminy na terenie, której położny jest lokal. Świadczenie przyznawane jest zawsze 

na okres sześciu miesięcy. Jego wysokość zależy od różnicy wysokości wydatków 

ponoszonych na utrzymanie mieszkania oraz od ustawowo ustalonej wysokości tych 

wydatków. 

Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych gmina nie przyznaje dodatku, jeżeli 

jego wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji 

(obecnie wynosi 13,50 zł.) Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może również 

OBSZAR POLITYKI MIESZKANIOWEJ 
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przekroczyć 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego 

przez wnioskodawcę lokalu. 

Rada Gminy w drodze uchwały może obniżyć lub podwyższyć ten wskaźnik 

procentowy nie więcej niż o 20 punktów procentowych. Powyższy procent może być 

mniejszy lub większy, a gminy mogą ustalić dowolny wskaźnik w granicach od 50% do 90%. 

Obniżenie lub podwyższenie opisanego wskaźnika ma wpływ na ostateczną wysokość 

wsparcia, którą otrzymuje osoba uprawniona do dodatku. Rada Gminy może postanowić 

zatem, że wysokość dodatku łącznie z ryczałtem nie może przekraczać od 50% do 90% 

wydatków faktycznie poniesionych na utrzymanie lokalu lub wydatków przypadających na 

normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu. 

Gmina Sosnowiec od 2002r. wypłaca przyznane dodatki mieszkaniowe w wysokości 

stanowiącej 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego 

lokalu mieszkalnego. Od 1995r. do 2002r. pomoc finansowa w formie dodatku 

mieszkaniowego otrzymywał każdy, kto spełnił warunki wynikające z ustawy o najmie lokali 

mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, bez względu na zewnętrzne oznaki dobrej 

sytuacji materialnej. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego powoduje, iż coraz częściej 

dodatek mieszkaniowy jest wypłacany na rzecz wnioskodawców faktycznie znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej, którzy bez możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego nie 

są w stanie opłacić należności związanych z utrzymaniem mieszkania. 

Od wprowadzenia instytucji dodatków mieszkaniowych do 2003r łączna wartość  

i liczba wypłacanych świadczeń rosła. Natomiast od roku 2004 wartość i liczba świadczeń 

zaczęły spadać. Ponowny wzrost wypłacanych świadczeń pojawił się w połowie 2009r. co 

pozwala przypuszczać, iż w roku 2010 wartość i liczba wypłacanych świadczeń z tytułu 

dodatków mieszkaniowych wzrośnie.  

Analizując wypłatę świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych można zauważyć, 

iż w latach 2007-2009 kwota średniego wypłaconego dodatku wzrosła. Poniższe zestawienie 

przedstawiają jak kształtowała się wypłata średniego dodatku mieszkaniowego w gminie.  

 

Z zamieszczonej na kolejnej stronie tabeli wyraźnie wynika, że kwota średniego 

wypłaconego świadczenia z tytułu dodatku mieszkaniowego wzrosła. Spowodowane jest to 

ciągłym wzrostem opłat czynszowych, mających znaczny wpływ na kwotę przyznanego 

dodatku mieszkaniowego. 
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 Tabela 13: Średnia kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 2007-2009 

Rok 
Mieszkania 

ogółem 

Mieszkania 

komunalne 

Mieszkania 

spółdzielcze 

Inne  

zasoby 

2007 163,81 zł 152,46 zł 166,57 zł 173,51 zł 

2008 165,57 zł 158,39 zł 161,52 zł 178,73 zł 

2009 177,03 zł 170,99 zł 172,53 zł 189,46 zł 

Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) 

Ponieważ mieszkania wchodzące w skład miejskiego zasobu gminy w większości 

znajdują się w starym budownictwie i nie są wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania 

i wody centralnie ogrzewanej oraz instalację gazu przewodowego, to wydatki czynszowe 

związane z kosztami utrzymania mieszkania są dużo niższe od pozostałych. Wielu lokatorów 

za zajmowane lokale z uwagi na niskie dochody płaci czynsze socjalne, dlatego jak wynika  

z powyższej analizy kwota średniego wypłaconego dodatku w tym zasobie jest niższa od 

pozostałych.  

W 2009r. zostało wypłaconych 50 943 świadczeń z tytułu dodatku mieszkaniowego na 

kwotę 9 018 211,63 złotych, a średnia kwota wypłaconego dodatku wynosiła 177,03 zł. 

Najczęściej obserwowane trendy i czynniki wpływające na wypłatę świadczeń: 

- mniejsza liczba osób ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

i uprawnionych do jego przyznania, 

- zarówno liczba jak i kwota wypłacanych świadczeń maleje, co spowodowane jest 

wprowadzeniem w ustawie dwustopniowego kryterium dochodowego: 100%  

i 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym oraz 150% i 175% 

najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i w związku z tym  

w niektórych przypadkach wyliczony dodatek mieszkaniowy jest niższy, 

- zmniejszenie deklarowanego składu gospodarstw domowych stale korzystających  

z dodatku mieszkaniowego z przyczyn naturalnych oraz ze względu na wyjazdy 

członków rodzin poza granice kraju w celach zarobkowych,  

- wydawanie decyzji odmownych po sprawdzeniu faktycznej sytuacji materialnej 

rodziny podczas wywiadu środowiskowego pomimo spełnienia kryteriów 

ustawowych, również spowodowało obniżenie się liczby rodzin ubiegających się  

o dodatek mieszkaniowy, 

- zwroty przyznanych świadczeń, na które składają się kwoty nienależnie wypłaconych 

świadczeń z powodu braku uprawnień ustawowych w wyniku zamiany mieszkań  
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w okresie objętym decyzją administracyjną lub zgonem ubiegającego się o dodatek 

mieszkaniowy, 

- wzrost liczby świadczeniobiorców zajmujących lokale mieszkalne o niskim 

standardzie nie będące własnością gminy, otrzymujących dodatki mieszkaniowe do 

wysokości stawek obowiązujących w gminie, 

- wzrost bezrobocia i ubożenie rodzin wpływa na wzrost wysokości wypłacanego 

świadczenia, co nie jest równoznaczne ze wzrostem ilości wypłacanych świadczeń, 

- wzrost kryterium dochodowego (najniższa emerytura brutto 675,10 zł.) od marca 

2009r., a tym samym zwiększenie liczby osób uprawnionych do przyznania 

świadczenia, 

- obserwuje się powrót wnioskodawców, którym przywrócono tytuł prawny do 

zajmowanego lokalu. 

Tabela 14: Liczba i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 2007-2009 z podziałem na 

rodzaj własności lokalu 

Dodatki 

mieszkaniowe 

2007 2008 2009 

Liczba Kwota w zł Liczba Kwota w zł Liczba Kwota w zł 

Ogółem 72 429 11 823 68,43 57 475 9 516 233,35 50 943 9 018 211,63 

Komunalne 25 144 3 822 633,14 21 159 3 351 270,86 19 466 3 328 459,53 

Spółdzielcze 25 497 4 221 411,43 18 940 3 059 267,22 16 166 2 789 013,94 

Inne zasoby 21 788 3 779 223,86 17 376 3 105 695,27 15 311 2 900 738,16 

Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) 

W roku 2009 wypłacono 50 943 świadczeń z tytułu dodatku mieszkaniowego, co 

oznacza w porównaniu do roku 2008 mniej o 6 532 świadczeń. Łączna kwota wypłat  

z tytułu dodatku mieszkaniowego wynosiła 9 018 211,63 zł., tj. 498 021,72 zł. mniej niż  

w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast średnia kwota wypłaconego świadczenia 

z tytułu dodatku mieszkaniowego w roku 2009 wzrosła i kształtowała się na poziomie 177,03 

zł. w stosunku do roku poprzedniego była wyższa o 11,46 zł.  

 

Liczbę osób w gospodarstwach domowych oraz liczbę gospodarstw domowych 

korzystających z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego w okresie od 2007r. do 2009r. 

obrazuje kolejny wykres i tabela. 
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Wykres 13: Liczba gospodarstw domowych korzystających z dodatków mieszkaniowych w latach 2007-

2009 
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Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) 

Tabela 15: Typy gospodarstw domowych korzystających z dodatków mieszkaniowych w latach 2007-2009 

Typ gospodarstwa 

domowego 

Liczba gospodarstw 

domowych 

Liczba osób 

w gospodarstwie 

1-osobowe 1 853 1 853 

2-osobowe 1 272 2 544 

3-osobowe 1 102 3 306 

4-osobowe 893 3 572 

5-osobowe 360 1 800 

6-osobowe 88 528 

7-osobowe 42 294 

8-osobowe 11 88 

9-osobowe 2 18 

10 i więcej 6 64 

Razem 5 629 14 067 

Źródło: Dane MOPS 

Z danych zgromadzonych wynika, że dodatkiem mieszkaniowym w 2009r. objęte są 

przeważnie rodziny jednoosobowe, w dalszej kolejności gospodarstwa dwuosobowe, 

trzyosobowe i czteroosobowe. Według liczby wypłaconych świadczeń 38% korzystających  

z dodatku mieszkaniowego to mieszkańcy mieszkań wchodzących w skład zasobu gminy,  

a pozostałe 62% korzystających to mieszkańcy zasobów pozostałych, w tym 32 % to 
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użytkownicy mieszkań spółdzielczych, 30% stanowią lokatorzy prywatnych mieszkań 

czynszowych i wykupionych na własność dawnych mieszkań zakładowych. 

Natomiast według kwot wypłaconych świadczeń 37% korzystających z dodatku 

mieszkaniowego to mieszkańcy mieszkań wchodzących w skład zasobu gminy, a pozostałe 

63% korzystających to mieszkańcy zasobów pozostałych w tym 31% to użytkownicy 

mieszkań spółdzielczych, 32% stanowią lokatorzy prywatnych mieszkań czynszowych, 

dawnych zakładowych i wykupionych na własność. Z wyżej wykazanych analiz wynika, że 

zarówno liczba jak i wartość wypłacanych świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych dla 

mieszkańców zajmujących lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu gminy i pozostałych 

zasobów wypłacane były w zbliżonych wartościach i ilościach. 

Ważnym elementem polityki miasta jest program pomocy osobom zagrożonym 

eksmisją w mieszkaniowym zasobie gminy. Program wprowadzono w życie w 2008 roku,  

a jego realizatorem jest Miejski Zakład Zasobów Lokalowych. Program adresowany jest do 

osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonych utratą 

mieszkania w związku z powstaniem zaległości czynszowych z tytułu najmu lokali 

znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy Sosnowiec. Pod koniec roku 2009  

na łączną kwotę 35 380 377 zł w tych zasobach zadłużonych było 9 169 lokatorów. Dominują 

osoby, których kwota zadłużenia nie przekracza opłat za jeden miesiąc. Jednak już  

w wypadku co trzeciego zadłużonego w zasobach mieszkaniowych gminy, kwota zadłużenia 

przekracza okres pięciu miesięcy. 

Wykres 14: Liczba lokatorów zadłużonych w MZZL w 2009 roku 
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Źródło: Dane MOPS 

W ramach realizacji programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją w roku 2009 

przyjęto 197 wniosków, z czego rozpatrzono 195. W wypadku 116 lokatorów prośbę 

rozpatrzono pozytywnie. 
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Podsumowanie: 

Od 2007 roku maleje liczba świadczeń wypłacanych z tytułu dodatku 

mieszkaniowego. W okresie od 2007 do 2009 liczba ta zmniejszyła się o 21 486 świadczeń. 

W roku 2009 w porównaniu z rokiem 2007, przeznaczono na świadczenia kwotę mniejszą  

o 2 805 057zł. W 2009 roku zostało wypłaconych 50 943 świadczeń z tytułu dodatku 

mieszkaniowego na kwotę 9 018 211,63 złotych, a średnia kwota wypłaconego dodatku 

wynosiła 177,03 zł. W wymienionym okresie rosła przy tym średnia kwota wypłaconego 

świadczenia. W roku 2009 średnia kwota była wyższa o 13,22 zł w porównaniu z rokiem 

2007. Zmieniający się trend można zaobserwować od połowy 2009r. Wartość wypłacanych 

świadczeń rośnie, a obecna sytuacja społeczno-gospodarcza pozwala przypuszczać, iż 

tendencja ta będzie się nadal utrzymywać. 

 

Tabela 16: Analiza SWOT w obszarze polityki mieszkaniowej 

MOCNE STRONY 
1. Właściwa infrastruktura miasta. 

2. Istnienie dużej ilości niezabudowanych, 

atrakcyjnie położonych prywatnych terenów 

budowlanych. 

3. Proinwestycyjna polityka miasta. 

4. Dobra współpraca z zarządcami. 

5. Duża ilość deweloperów rozpoczynających 

budowę nowych osiedli. 

 

 

SŁABE STRONY 
1. Niekorzystna struktura wiekowa 

komunalnego zasobu mieszkaniowego. 

2. Wysoki poziom zapotrzebowania na 

mieszkania komunalne i socjalne przy 

niskich możliwościach ich zaspokojenia. 

3. Długie oczekiwanie na lokale socjalne. 

4. Niedobór środków finansowych na remonty 

pustostanów. 

 

SZANSE 
1. Systematyczny rozwój gospodarczy regionu. 

2. Partnerstwo różnych grup właścicieli na 

obszarze polityki mieszkaniowej. 

3. Program oddłużeniowy umożliwiający 

korzystanie z dodatku mieszkaniowego. 

4. Stworzenie systemu zachęt i pomocy przy 

rozwiązywaniu problemów z obowiązkiem 

opłat czynszowych. 

 

ZAGROŻENIA 
1. Wysokie ceny mieszkań na rynku 

pierwotnym i wtórnym utrudniające dostęp 

dla przeciętnego obywatela. 

2. Ograniczona dostępność kredytów na cele 

mieszkaniowe. 

3. Zwiększenie się liczby osób wymagających 

pomocy w formie dofinansowania do 

czynszu. 

4. Brak programów centralnych dla rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego. 
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OBSZAR POLITYKI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA 

Polityka w zakresie ochrony zdrowia jest realizowana przez publiczne służby, takie 

jak Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, Zakład Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Sosnowcu oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP 

ZOZ) Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna „Milowice” ul. Baczyńskiego 14. 

W skład Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu wchodzą: 

1. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 1 

ul. Wojska Polskiego 19 

2. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 4 

ul. Nowopogońska 57 

3. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 9 

ul. Wawel 15 

4. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 10 

ul. Hallera 5 

5. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 20 

ul. Szpitalna 1 

6. Miejski Ośrodek Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu 

ul. 3 Maja 33 ( od 1.10.2010 r. funkcjonuje jako samodzielny publiczny zoz pn. 

Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień) 

Do podstawowej opieki zdrowotnej pod koniec 2009 roku zadeklarowanych było 

49 675 osób, w tym 8 789 dzieci. W podziale na płeć: kobiety – 26 599, mężczyźni – 23 076. 

Wykres 15: Procent osób zadeklarowanych do podstawowej opieki zdrowotnej z podziałem na płeć 

 

Źródło: Dane Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego (ZLA) 

OBSZAR POLITYKI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA 
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Liczba udzielonych porad w podstawowej opiece zdrowotnej 190 

- w tym dzieciom do 18 roku życia: 39 119. 

Liczba udzielonych porad specjalistycznych: 202 269. 

Liczba wykonanych zabiegów rehabilitacyjnych: 59 707. 

Tabela 17: Rodzaje schorzeń u dorosłych 

Najczęstsze schorzenia  

u osób dorosłych: 

Liczba osób, u których  

stwierdzono schorzenie 

Choroby układu krążenia 15 458 

Choroby układu mięśniowo – kostnego 5 186 

Choroby układu trawiennego 3 745 

Cukrzyca 3 233 

Choroby OUN 3 421 

Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica 1 360 

Źródło: Dane ZLA 

Tabela 18: Rodzaje schorzeń u dzieci 

Najczęstsze schorzenia  

u dzieci do 18 roku życia: 

Liczba osób, u których 

stwierdzono schorzenia 

Dychawica oskrzelowa 502 

Zniekształcenie kręgosłupa 389 

Choroby układu moczowego 241 

Niedokrwistość 152 

Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka 139 

Źródło: Dane ZLA 

Tabela 19: Praca Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu za rok 2009 

Lp. Rodzaj danych statystycznych 
Ilość za 

2009r. 

1 Ilość wypisanych pacjentów z oddziałów szpitalnych 22 162 

2 Ilość udzielonych porad ambulatoryjnych 72 386 

3 Ilość pacjentów zaopatrzonych na Izbach Przyjęć 16 364 

4 Ilość zgonów 750 

5 Ilość urodzonych noworodków 1 857 

6 Ilość porodów 1 836 

7 
Ilość pacjentów ubezpieczonych na podstawie  

Decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca 
68 

8 Ilość wykonanych badań:  

a - Tomografii Komputerowej 6 742 

b - Rezonansu Magnetycznego 4 766 

c - RTG 34 219 
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Lp. Rodzaj danych statystycznych 
Ilość za 

2009r. 

d - UKG 1 088 

e - USG 4 195 

f - EEG 858 

g - EMG 881 

h - Dopplera 991 

i - mammograficznych 1 609 

j 
- prób wysiłkowych na bieżni Aspel (dla podmiotów 

zewnętrznych) 
222 

k - testów naskórkowych 82 

l - mykologicznych 175 

9 Ilość wykonanych zabiegów operacyjnych 4 757 

10 Ilość wykonanych znieczuleń 6 409 

Źródło: Dane Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu (SPSM) 

W skład działań w ramach polityki ochrony zdrowia wchodzą także działania 

adresowane do osób niepełnosprawnych. Dane dotyczące orzecznictwa zamieszczono zatem 

w diagnozie tego obszaru polityki społecznej. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

podejmowane są oczywiście także w innych obszarach polityki społecznej, w tym szczególnie 

w zakresie polityki oświatowej oraz polityki w zakresie zabezpieczenia społecznego i pomocy 

społecznej. 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do 

wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności 

organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. 

Prawnym potwierdzeniem niepełnosprawności pozwalającym na zaliczenie do osób 

niepełnosprawnych jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie  

o niepełnosprawności, które to orzeczenia są wydawane przez PZON. 

W przypadku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przepisy w/w ustawy przewidują 

gradację niepełnosprawności poprzez określenie jej stopni: 

- znacznego, 

- umiarkowanego, 

- lekkiego. 
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Z kolei osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób 

niepełnosprawnych bez ustalania stopnia. 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania  

z zakresu administracji rządowej.  

 

W ramach orzecznictwa wydawane są: 

 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia do 

celów prowadzenia rehabilitacji zawodowej, tj. szkolenia, zatrudnienia, 

konieczności korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej 

egzystencji, ulg i uprawnień, rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej, 

prawa do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących 

postoju oraz od 22.11.2004r. w związku ze zmianą ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju; 

 legitymacje dokumentujące stopień niepełnosprawności; 

 orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia 

dla celów otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku stałego, możliwości 

funkcjonowania dziecka w codziennym życiu poprzez rehabilitację, 

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, leczenie, prawa do niestosowania się do 

niektórych znaków drogowych dotyczących postoju oraz od 22.11.2004r.  

w związku ze zmianą ustawy o dodatkach mieszkaniowych prawa do 

zamieszkiwania w oddzielnym pokoju; 

 legitymacje dokumentujące niepełnosprawności dziecka, 

 orzeczenia do ulg i uprawnień. 

 

Tabela 20: Sprawy rozpatrywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w 2009 roku 

Rodzaj sprawy 2009 

Liczba przyjętych wniosków o ustalenie 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności 
3 895 

w tym: 
Osoby przed 16-tym rokiem życia 301 

Osoby po 16-tym roku życia 3 594 

Liczba wydanych orzeczeń 3 893 

Osoby przed 16-tym rokiem życia 300 

w tym: 
Zaliczone do osób niepełnosprawnych 244 

odmowa 56 
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Rodzaj sprawy 2009 

Osoby po 16-tym roku życia – stopień 

niepełnosprawności 
3 593 

w tym: 

Lekki 1 391 

Umiarkowany 1 401 

Znaczny 551 

odmowne 250 

Liczba wydanych legitymacji 1 272 

w tym: 
Osobom przed 16-tym rokiem życia 214 

Osobom po 16-tym roku życia 1 058 

Liczba przyjętych odwołań 285 

Liczba przyjętych wniosków o wydanie kopii orzeczenia 93 

Źródło: Dane PZON 

Analizując cel składania wniosków przez osoby przed 16 rokiem życia, zdecydowanie 

najczęstszym był zasiłek pielęgnacyjny (97%). Jeśli natomiast chodzi o osoby powyżej 16-go 

roku życia wyraźnie widoczna jest tendencja w składaniu wniosków w celu odpowiedniego 

zatrudnienia. 

Wykres 16: Cele składania wniosków – osoby po 16-tym roku życia 

1. odpowiednie zatrudnienie; 

2. szkolenie; 

3. uczestnictwo w terapii zajęciowej; 

4. konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 

5. korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji; 

6. świadczenia pieniężne z pomocy społecznej; 

7. zasiłek pielęgnacyjny; 

8. korzystanie z karty parkingowej; 

9. inne, np. ulgi podatkowe, komunikacyjne. 

Źródło: Dane PZON 
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Wykres 17: Zbiorowość niepełnosprawnych wg płci - osoby przed 16-tym roku życia 

42%

58%

kobiety mężczyźni  
Źródło: Dane PZON 

Jeśli chodzi o płeć wnioskujących, w przypadku osób przed 16 rokiem życia 

przeważają mężczyźni.  

Wykres 18: Zbiorowość niepełnosprawnych wg płci - osoby po 16-tym roku życia 

54%

46%

kobiety mężczyźni  

Źródło: Dane PZON 

W przypadku osób po16-tym roku życia sytuacja jest odwrotna, tj. występuje 

przewaga kobiet nad mężczyznami. 

Wykres 19: Zbiorowość niepełnosprawnych wg wieku - osoby po 16-tym roku życia 

 

 
Źródło: Dane PZON 

W grupie osób niepełnosprawnych dominują osoby w przedziale wieku pomiędzy  

41 a 60 rokiem życia. Drugą pod względem liczebności grupą są osoby powyżej 61 wieku, 

zaś trzecią – pomiędzy 26 a 40 rokiem życia.  
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Wykres 20: Zbiorowość osób niepełnosprawnych wg wykształcenia 

Źródło: Dane PZON 

Z analizy danych wynika, że najwięcej (prawie 35%) niepełnosprawnych osób, które 

uzyskały orzeczenie w PZON to osoby z wykształceniem średnim. Kolejno uplasowały się 

osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 33,2%. Znaczny odsetek stanowią 

również absolwenci szkoły podstawowej w odsetku 24,8%, natomiast wykształcenie wyższe 

posiada jedynie 7% niepełnosprawnych. 

Osoby niepełnosprawne mają trudności w zdobyciu lub uzupełnieniu wykształcenia 

nie tylko na poziomie wyższym, ale także średnim. Z kolei niskie wykształcenie lub jego brak 

zmniejsza szanse osób niepełnosprawnych na rynku pracy, a tym samym szanse na godne 

życie ich samych. 

Wykres 21: Zbiorowość niepełnosprawnych wg zatrudnienia 

26%

74%

zatrudnieni bezrobotni  
Źródło: Dane PZON 

Zdecydowaną większość osób (74%) ubiegających się o ustalenie stopnia 

niepełnosprawności stanowiły osoby pozostające bez zatrudnienia. 

Większość osób niepełnosprawnych pozostaje poza rynkiem pracy. Zjawisko to 

obserwowane jest od wielu lat i dotyczy także osób w wieku produkcyjnym. Dlatego wciąż 

podejmowane są działania ustawowe wspierające aktywizację zawodową tych osób. 

0,3%
24,8%

33,2%

34,8%

7,0%

niepełne podstawowe podstawowe zasadnicze zawodowe

średnie wyższe
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Wg statystyk osoby niepełnosprawne są gorzej wykształcone, przejawiają niższą 

aktywność zawodową i w konsekwencji dotyka je zjawisko wykluczenia z życia zawodowego 

i społecznego. 

Wykres 22: Przyczyny niepełnosprawności u osób poniżej 16-tego roku życia 

 
Źródło: Dane PZON 

Najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności u osób poniżej 16 roku życia były: 

choroby neurologiczne, choroby układu oddechowego i krążenia oraz upośledzenia narządu 

ruchu. Do najrzadszych schorzeń należały natomiast choroby układu pokarmowego oraz 

choroby układu moczowo-płciowego. 

Wykres 23: Przyczyny niepełnosprawności u osób powyżej 16-tego roku życia 

  
Źródło: Dane PZON 

Najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności u osób powyżej 16 roku życia były 

upośledzenia narządu ruchu, choroby układu oddechowego i krążenia oraz choroby 

neurologiczne. Najrzadszymi przypadkami były zaś choroby układu moczowo-płciowego, 

epilepsja oraz upośledzenia umysłowe. Odnotowuje się przewagę orzeczeń ze stopniem 

lekkim i umiarkowanym (w zależności od przyczyny dominuje lekki lub umiarkowany 

stopień). Orzeczeń ze stopniem znacznym było najmniej. 

01-U upośledzenia umysłowe; 

02-P choroby psychiczne; 

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu; 

04-O choroby narządu wzroku; 

05-R upośledzenia narządu ruchu; 

06-E epilepsja; 

07-S choroby układu oddechowego i krążenia; 

08-T choroby układu pokarmowego; 

09-M choroby układu moczowo – płciowego; 

10-N choroby neurologiczne; 

11-I inne 

 stopień lekki 

 stopień umiarkowany 

 stopień znaczny 
01-U upośledzenia umysłowe; 

02-P choroby psychiczne; 

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu; 

04-O choroby narządu wzroku; 

05-R upośledzenia narządu ruchu; 

06-E epilepsja; 

07-S choroby układu oddechowego i krążenia; 

08-T choroby układu pokarmowego; 

09-M choroby układu moczowo – płciowego; 

10-N choroby neurologiczne; 

11-I inne 
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Hospicjum domowe św. Tomasza Apostoła 

Kolejnym ważnym aspektem polityki zdrowotnej w mieście jest opieka paliatywna 

nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Sosnowca. Opiekę nad nieuleczalnie chorymi 

realizuje hospicjum domowe św. Tomasza Apostoła. Hospicjum istnieje od października 

1996r. jako grupa nieformalna przy parafii św. Tomasza Ap., od maja 1997r. jako 

stowarzyszenie, a od 1999r. dodatkowo jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Hospicjum św. Tomasza Ap. powołany przez stowarzyszenie do realizacji swoich celów 

statutowych. Od 2007r. hospicjum posiada również status organizacji pożytku publicznego. 

Hospicjum opiekuje się chorymi z aktywną, postępującą i zaawansowaną chorobą 

(głównie nowotworową), u których rokowanie jest ograniczone, a istotą postępowania jest 

poprawa jakości życia. Chorzy wypisani ze szpitala lub kliniki nie mogą być pozostawieni 

sami sobie, gdyż rozwijająca się choroba generuje wiele uciążliwych dolegliwości. 

Hospicjum opierając swoją działalność na filozofii towarzyszenia choremu aż do końca, 

obejmuje go wszechstronną opieką medyczną, psychologiczną i duchową włączając do opieki 

zespół kompetentnych i profesjonalnie przygotowanych osób: lekarza, pielęgniarkę, 

wolontariusza niemedycznego, rehabilitanta oraz (o ile jest taka potrzeba) psychologa  

i kapelana. 

Z roku na rok wzrasta liczba chorych, co zobrazowane zostało na poniższym wykresie. 

Wykres 24: Liczba chorych w latach 1996-2009 

 

Źródło: Dane Hospicjum św. Tomasza Apostoła (Hospicjum) 
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Przez cały okres 2009 roku pod opieką hospicjum znajdowało się równocześnie od 70 

do 120 osób (nie licząc opiekunów i rodzin, nad którymi również roztaczano opiekę). 

Zważywszy na fakt, że chorzy mieszkają w różnych miejscach rozległego administracyjnie 

miasta, zabezpieczenie opieki stwarzać może pewne trudności. 

Wraz z liczbą chorych rośnie liczba udzielanych w hospicjum świadczeń. 

 

Wykres 25: Wizyty pielęgniarskie w latach 1996-2009 

Źródło: Dane Hospicjum 

 

 

Wykres 26: Wizyty lekarskie w latach 1996-2009 

 

Źródło: Hospicjum 
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Wykres 27: Wizyty lekarskie, pielęgniarskie i inne w latach 1997-2009 

Źródło: Hospicjum 

Podsumowanie: 

Do podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych jest niemal 50.000 osób. W roku 

2009 udzielono w jej ramach ponad 175 000 porad. W ramach poradnictwa specjalistycznego 

udzielono ponad 200 000 i niemal 60 000 zabiegów rehabilitacyjnych. Choroby układu 

krążenia stanowią najczęstszy powód korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w roku 2009 wydał 3893 orzeczeń 

Ciągle rośnie liczba chorych korzystających z domowej opieki hospicyjnej. Taką opieką  

w 2009 roku objęto prawie 500 osób nieuleczalnie chorych.  
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Tabela 21: Analiza SWOT w obszarze polityki ochrony zdrowia 

MOCNE STRONY 
W sferze zdrowia: 

1. Dobre ilościowe zabezpieczenie 

infrastrukturalne. 

2. Właściwy rozkład infrastruktury. 

3. Dobre wyposażenie sprzętowe pozwalające 

na  realizację zadań. 

W sferze przeciwdziałania uzależnieniom: 

4. Dobre zabezpieczenie infrastruktury. 

5. Dobre zabezpieczenie kadry 

specjalistycznej. 

W sferze przeciwdziałania skutkom 

niepełnosprawności: 

6. Funkcjonowanie w mieście jednostek 

orzekających o niepełnosprawności. 

7. Zlikwidowanie barier architektonicznych 

dużych obiektów użyteczności publicznej. 
8. Działania integracyjne. 

SŁABE STRONY 
W sferze zdrowia: 

1. Niedobór specjalistycznej kadry medycznej. 

2. Niski poziom edukacji zdrowotnej 

społeczeństwa. 

3. Mała samodzielność organizacji pożytku 

publicznego w obszarach polityki 

zdrowotnej. 

4. Mało rozbudowany system wolontariatu 

w obszarze zdrowia. 

5. Brak hospicyjnej opieki stacjonarnej. 

W sferze przeciwdziałania uzależnieniom: 

6. Słabe zabezpieczenie specjalistycznej kadry 

pedagogicznej realizującej zadania 

przeciwdziałania uzależnieniom. 

7. Małoskuteczny system wychowawczy  

w relacji szkoła – rodzina. 

W sferze przeciwdziałania skutkom 

niepełnosprawności: 

8. Niewystarczające środki publiczne dla 

zabezpieczenia potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

9. Niewystarczająca likwidacja barier 

architektonicznych w małych obiektach 

użyteczności publicznej oraz większości 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

10. Niewystarczająca akceptacja osób 

niepełnosprawnych przez społeczeństwo. 

SZANSE 
1. Wzrost zainteresowania profilaktyką 

zdrowia oraz prowadzeniem zdrowego trybu 

życia. 

2. Wzrastająca świadomość dotycząca 

własnego zdrowia jako osobistej wartości. 

3. Poszerzająca się edukacja zdrowotna. 

4. Rozwijające się nowoczesne technologie 

medyczne. 

5. Wzrastający standard i potrzeby higieniczne 

społeczeństwa. 

6. Wzrost świadomości społeczeństwa  

o konsekwencjach używania środków 

uzależniających. 

7. Duża dostępność do usług terapeutycznych  

i działań profilaktycznych. 

8. Rozwój instrumentów wspierających 

zatrudnienie osób niepełnosprawnych. 

9. Wzrastająca świadomość społeczeństwa  

o problemach osób niepełnosprawnych  

i nieuleczalnie chorych. 

10. Prawo chroniące interesy osób 

niepełnosprawnych. 

ZAGROŻENIA 
1. Niskie nakłady finansowe społeczeństwa na 

zdrowie. 

2. Brak jednoznacznej i skutecznej polityki 

państwa w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom 

3. Wzrastająca dostępność do środków 

psychoaktywnych. 

4. Agresywne reklamy produktów 

alkoholowych 

5. Starzejące się społeczeństwo. 

6. Przenoszenie kosztów finansowania zadań 

w zakresie osób niepełnosprawnych na 

samorząd. 

7. Nieefektywna edukacja wychowawcza  

w rodzinach. 

8. Niestabilność systemu finansowania dla 

rehabilitacji zawodowej i społecznej. 
9. Małoefektywny system kształcenia kadr 

medycznych 
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OBSZAR POLITYKI OŚWIATOWEJ 

Sosnowiec jest liczącym się w kraju ośrodkiem oświatowym i naukowym. W mieście 

funkcjonuje 39 przedszkoli, 35 szkół podstawowych (w tym: 3 szkoły podstawowe specjalne  

i 21 samodzielnych), 26 gimnazjów (w tym: 4 specjalne i 8 funkcjonujących samodzielnie) 

oraz 20 szkół ponadgimnazjalnych (w tym: 1 szkoła zawodowa specjalna, 1 szkoła specjalna 

przysposabiająca do pracy oraz 1 samodzielne liceum ogólnokształcące).  

W Sosnowcu placówki oświatowe funkcjonują jako samodzielne jednostki lub 

jednostki połączone w zespoły szkół. W ramach zespołów szkół działa 14 zespołów szkół 

ogólnokształcących, 3 zespoły szkół specjalnych, 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego  

i 9 zespołów szkół zawodowych. 

Obok szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto, funkcjonuje 

również oświata organizowana przez inne podmioty. W rozbiciu na poszczególne typy są to  

3 przedszkola niepubliczne, 3 szkoły podstawowe niepubliczne, 1 szkoła podstawowa 

publiczna prowadzona przez osobę prawną, 7 gimnazjów, 1 liceum profilowane, 1 technikum, 

7 liceów ogólnokształcących młodzieżowych, 7 liceów ogólnokształcących dla dorosłych,  

17 szkół policealnych zawodowych. Ponadto działa 47 placówek niepublicznych 

organizujących kursy dla młodzieży i dorosłych. 

W Sosnowcu działają też szkoły artystyczne i sportowe: Zespół Szkół Muzycznych 

obejmujący szkołę muzyczną I i II stopnia, Zespół Szkół nr 1 (łyżwiarstwo figurowe i hokej 

na lodzie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) oraz nieliczne w kraju Niepubliczne 

Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku 

Piłki Siatkowej, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. 

Wspomagającą rolę edukacyjną spełniają placówki oświatowe różnych typów, do 

których należą: 2 Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, 2 Poradnie 

Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Obok publicznych 

placówek oświatowych działa 47 placówek prowadzonych przez inne podmioty, oferujących 

różnego typu kursy i zajęcia pozalekcyjne zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. 

OBSZAR POLITYKI OŚWIATOWEJ 
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Tabela 22: Liczba uczniów z podziałem na płeć w publicznych placówkach i oddziałach 

Typ placówki 

  

Liczba uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Średnia 

liczba 

uczniów  

w 

oddziale 

Ogółem Dziewcząt Chłopców 

przedszkola i oddziały 

przedszkolne w szkołach 
5 425 2 709 2 716 235 23 

szkoły podstawowe 8 925 4 402 4 521 431 21 

gimnazja 5 508 2 633 2 875 238 23 

szkoły ponadgimnazjalne w tym:  7 212 3 363 3 849 283 25 

  
dla dzieci i młodzieży 6 829 3 153 3 616 269 25 

dla dorosłych 383 210 233 14 27 

  
liceum ogólnokształcące  

w tym:  
2 916 1 702 1 214 102 29 

  
dla dzieci i młodzieży 2 643 1 552 1 031 92 29 

dla dorosłych 273 150 183 10 27 

  liceum profilowane  154 125 29 6 26 

  

technikum lub szkoła 

równorzędna  

w tym: 

3 272 1 157 2 115 132 25 

  
dla dzieci i młodzieży 3 162 1 097 2 065 128 25 

dla dorosłych 110 60 50 4 28 

  zasadnicza szkoła zawodowa  822 354 468 36 23 

  
specjalne przysposabiające do 

pracy  
48 25 23 7 7 

szkoły policealne w tym:  157 106 51 9 17 

  
dla dzieci i młodzieży 43 35 8 3 14 

dla dorosłych 114 71 43 6 19 

  
dające wykształcenie średnie 

zawodowe w tym:  
141 98 43 8 18 

  
dla dzieci i młodzieży 27 27 0 2 14 

dla dorosłych 114 71 43 6 19 

  
dające wykształcenie 

zasadnicze zawodowe  
16 8 8 1 16 

Źródło: Dane Wydziału Edukacji (WE) 

Z punktu widzenia opracowywania diagnozy istotne są informacje o liczbie uczniów 

korzystających z pomocy materialnej. 

Pomoc materialna w formie stypendium i zasiłku szkolnego, zgodnie z art. 90b  

ust.3 i 4 ustawy o systemie oświaty, przysługuje: 

 uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych 
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kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  

i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, 

nie dłużej jednak niż do 24 roku życia, 

 wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających 

dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo 

ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji nauki, 

 uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych 

dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom niepublicznych kolegiów 

nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu 

ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy  

w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Przez cały 2009r. realizowano stypendia szkolne dla 1 287 (6% uczniów placówek 

prowadzonych przez gminę) stypendystów łącznie, z czego 748 w roku szkolnym 2009/2010, 

849 w roku szkolnym 2008/2009, a 376 w obu latach szkolnych. W 2009r. uprawnionych 

do otrzymywania stypendium było: 

 692 uczniów szkół podstawowych; 

 352 uczniów gimnazjum; 

 235 uczniów szkół ponadgimnazjalnych; 

 3 uczniów szkół policealnych; 

 1 słuchacz kolegium. 

Pomoc w formie zasiłku szkolnego przyznawana uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej, której przyczyną jest zdarzenie losowe, w szczególności: 

 śmierć, ciężki wypadek lub nagła choroba jednego lub obojga rodziców; 

 utrata lub zniszczenie lokalu mieszkalnego rodziny ucznia; 

 ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia; 

 inne. 

Z pomocy w formie zasiłku szkolnego w 2009 skorzystało 42 uczniów w tym: 

 14 uczniów szkół podstawowych, 
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 15 uczniów gimnazjów, 

 12 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM „WYPRAWKA SZKOLNA” 

Uprawnionymi do otrzymania pomocy byli rodzice, prawni opiekunowie lub rodzice 

zastępczy uczniów klas I-III szkół podstawowych i I klas gimnazjów. Dyrektorzy szkół 

przyznali dofinansowanie do podręczników 415 uczniom pochodzącym z rodzin, w których 

miesięczny dochód na członka rodziny mieścił się w kryterium dochodowym, zgodnym  

z ustawą o pomocy społecznej (351zł) oraz 93 uczniom z rodzin, których dochód przekraczał 

kryterium, ale za przyznaniem pomocy przemawiały względy społeczne, wymienione  

w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; 

niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony 

ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 

w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; brak umiejętności w przystosowaniu do życia 

młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności  

w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacje kryzysowe; klęska 

żywiołowa lub ekologiczna).  

Z dofinansowania do podręczników skorzystało: 

 138 uczniów klas I szkoły podstawowej; 

 130 uczniów klas II szkoły podstawowej; 

 128 uczniów klas III szkoły podstawowej; 

 118 uczniów klas I gimnazjum; 

 w sumie: 508 uczniów, na łączną kwotę 92 935,40 zł (środki z dotacji celowej 

z budżetu Wojewody Śląskiego). 
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STAN SZKOLNICTWA SPECJALNEGO 

Ważnym elementem systemu kształcenia w mieście jest szkolnictwo specjalne.  

Nowoczesne metody w medycynie wpływają na zwiększanie się odsetka urodzeń dzieci 

niepełnosprawnych. Jest to ok. 10-15 % każdej populacji. 

Struktura szkolnictwa specjalnego i instytucji wspierających w Sosnowcu obejmuje 

następujące placówki. 

 wczesna interwencja – Centrum Pediatrii Klimontów; 

 przedszkole z oddziałami specjalnymi PM nr 55 ul Akacjowa  

- liczba dzieci niepełnosprawnych w stopniu głębszym – 24; 

 przedszkole z oddziałami dla dzieci niewidomych i niepełnosprawnych  

PM nr 56 ul Jagiellońska – 6; 

 przedszkole z oddziałami logopedycznymi PM nr 43 ul. Bohaterów Monte 

Cassino; 

- Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim: 5; 

- Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym: 1; 

- Dzieci z wadą słuchu: 4; 

- Dzieci z autyzmem wczesnodziecięcym: 4; 

- Dzieci z zaburzeniami narządu ruchu: 2; 

- Dzieci ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi: 2; 

- Dzieci z wadą mowy: 80; 

 ZSO nr 5: szkoła integracyjna, ośrodek dla dzieci z niepełnosprawnych oraz  

z zaburzeniami ruchowymi; 

- Ilość dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim – w integracji – 36; 

- Ilość dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębszym – 17; 

 ZSS Nr 1: szkoła dla dzieci z upośledzeniem lekkim (130), klasy dla dzieci  

z upośledzeniem umiarkowanym (40); 

 ZSS Nr 2: szkoła dla dzieci z upośledzeniem lekkim (48), klasy dla dzieci  

z autyzmem, dzieci z upośledzeniem umiarkowanym – 56; 

 ZSS nr 4: szkoła dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym  

i głębokim, autyzmem, niewidomych, głuchych, z zaburzeniami sprzężonymi 

(120) oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (50) grupa docelowa – 

100 dzieci w wieku od 0 do 10 roku życia; 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Jodłowa; 
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 Warsztaty Terapii Zajęciowej Brata Alberta. 

Podsumowanie: 

Miasto Sosnowiec posiada bogatą i zróżnicowaną ofertę edukacyjną. Do różnych 

typów szkół (podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych)  

i przedszkoli uczęszcza ponad 27 tysięcy uczniów. Część z uczniów placówek edukacyjnych 

prowadzonych przez gminę ze względu na trudną sytuację materialną posiada prawo do 

stypendium lub zasiłku szkolnego. Przez cały 2009r. realizowano stypendia szkolne dla 1 287 

uczniów (6% uczniów placówek prowadzonych przez gminę) oraz zasiłek szkolny dla 42 

uczniów. Ważnym elementem systemu kształcenia w mieście jest także szkolnictwo 

specjalne. Z różnych typów placówek korzysta ponad 600 dzieci. 
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Tabela 23: Analiza SWOT w obszarze polityki oświatowej 

MOCNE STRONY 

1. Szeroka oferta edukacyjna na wszystkich 

poziomach szkolnictwa. 

2. Aktywna i dobrze wykształcona kadra 

pedagogiczna, otwarta na zmiany  

i systematycznie podnosząca kwalifikacje 

zawodowe. 

3. Właściwy sposób zarządzania placówkami 

oświatowymi. 

4. Dobre wyposażenie szkół i przedszkoli  

w sprzęt i środki dydaktyczne oraz ogrody 

przedszkolne. 

5. Korzystanie z programów i funduszy 

unijnych.  

6. Współpraca szkół wszystkich poziomów 

edukacyjnych i przedszkoli z miastami 

partnerskimi. 

7. Funkcjonowanie klas sportowych na 

wszystkich poziomach edukacji. 

8. Możliwość kształcenia ogólnego dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i ze 

sprzężeniami na wszystkich poziomach 

edukacji. 

9. Edukacja i opieka nad dzieckiem  

z niepełnosprawnością intelektualną od 

urodzenia do ukończenia 24 roku życia. 

10. Głębokie tradycje oświaty sosnowieckiej, 

mające znaczny wpływ na właściwy klimat 

dla rozwoju szkolnictwa.  

11. Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami kulturalno-

oświatowymi i sportowymi. 

12. Bardzo dobra organizacja „zerówek”  

w szkołach.  

13. Zwiększenie ilości miejsc dla dzieci 

żłobkowo-przedszkolnych.  

SŁABE STRONY 

1. Występowanie barier architektonicznych dla 

osób niepełnosprawnych.  

2. Brak korelacji między subwencją oświatową 

a rzeczywistymi kosztami edukacji. 

 

SZANSE 

1. Możliwość dofinansowania działań 

edukacyjnych z funduszy unijnych. 

2. Napływ inwestorów, powstawanie nowych 

miejsc pracy dla młodzieży oraz miejsc 

odbywania praktyk zawodowych. 

3. Rozwój i poprawa atrakcyjności szkół 

ponadgimnazjalnych w kontekście lokalnego 

rynku pracy. 

4. Pozyskiwanie sponsorów i środków 

finansowych z fundacji i stowarzyszeń. 

5. Tworzenie sieci współpracy zagranicznej 

6. Zmieniające się przepisy prawne (np. 

sześciolatek w szkole). 

7. Realizacja rządowych programów pomocy 

uczniom (stypendia szkolne, wyprawka 

szkolna). 

8. Udział w programie systemowym PO KL 

„Nauka drogą do sukcesu”. 

ZAGROŻENIA 

1. Niestabilny system prawny w obszarze 

edukacji.  

2. Niespójność przepisów prawnych  

w opiece nad dzieckiem.  

3. Niekorzystne tendencje demograficzne 

4. Rosnące koszty edukacji. 
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OBSZAR POLITYKI KULTURALNEJ 

Istotnym elementem diagnozy w zakresie polityki kulturalnej są informacje dotyczące 

liczby osób korzystających z oferty kulturalnej w 2009 roku. 

1. Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki 

 wystawy, wernisaże: 8 669 osób (dorośli); 

 koncerty: 1 564 osoby (dorośli); 

 wykłady: 355 osób (dorośli); 

 lekcje i warsztaty dla szkół i przedszkoli: 1 306 osób (dzieci); 

 konfrontacje filmowo-plastyczne: 149 osób (dorośli); 

 spektakle dla dzieci: 250 osób (dzieci i dorośli); 

 warsztaty graficzne dla młodzieży: 15 osób; 

 warsztaty graficzne dla dorosłych: 15 osób; 

 ART akcja malarska w przestrzeni publicznej: 60 osób (młodzież licealna). 

2. Teatr Zagłębia 

 spektakle teatralne: 

- dzieci (szkoły podstawowe i przedszkola): 13 029; 

- młodzież (szkoły średnie i gimnazja): 7 118; 

- dorośli: 25 256; 

 w 2009 roku odbywały się lekcje teatralne, w których udział wzięło  

1 625 uczniów ze szkół podstawowych, średnich i gimnazjalnych. 

3. Miejski Dom Kultury „Kazimierz” 

 koncerty: 300 osób (szkoły podstawowe), 880 osób (szkoły ponadpodstawowe), 

980 osób (dorośli); 

 wycieczki: 50 osób (szkoły podstawowe), 50 osób (szkoły ponadpodstawowe), 

180 osób (dorośli); 

 wystawy: 90 osób (szkoły podstawowe); 

 festiwale: 330 osób (przedszkola), 1 100 osób (szkoły podstawowe), 1 700 osób 

(szkoły ponadpodstawowe), 1 650 osób (dorośli); 

 konkursy i turnieje: 315 osób (szkoły podstawowe), 20 osób (szkoły 

ponadpodstawowe), 80 osób (dorośli); 

 spektakle teatralne: 300 osób (szkoły podstawowe), 40 osób (dorośli); 

OBSZAR POLITYKI KULTURALNEJ 
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 imprezy okolicznościowe: 40 osób (przedszkola), 240 osób (szkoły podstawowe), 

590 osób (dorośli); 

 koło plastyczne: 20 osób (szkoły podstawowe), 20 osób (szkoły 

ponadpodstawowe); 

 kursy tańca: 40 osób (szkoły podstawowe); 

 kursy komputerowe: 15 osób (szkoły ponadpodstawowe), 20 osób (dorośli); 

 warsztaty artystyczne: 15 osób (szkoły podstawowe), 10 osób (szkoły 

ponadpodstawowe); 

 nauka gry na instrumentach: 10 osób (szkoły podstawowe), 5 osób (szkoły 

ponadpodstawowe); 

 fitness z elementami latino: 35 osób (dorośli); 

 spotkania autorskie: 40 osób (dorośli); 

 koło recytatorsko- teatralne: 28 osób (szkoły ponadpodstawowe). 

4. Miejski Klub „Maczki” 

 koncerty i kabarety: 105 osób (młodzież), 370 osób (dorośli); 

 imprezy plenerowe: 120 osób (dzieci), 200 osób (młodzież), 400 osób (dorośli); 

 konkursy recytatorskie, plastyczne i tematyczne dla dzieci i młodzieży:  

390 osób;  

 spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży: 170 osób; 

 wystawy plastyczne i fotograficzne: 25 osób (młodzież), 75 osób (dorośli); 

 zajęcia i imprezy sportowe, wycieczki i rajdy: 350 osób (dzieci); 

 warsztaty plastyczne (rysunek, zajęcia komputerowe, wikliniarstwo): 300 osób 

(dzieci), 14 osób (młodzież), 24 osoby (dorośli); 

 klub turystyki górskiej: 50 osób (dorośli); 

 klub historyczny „Uroczysko”: 6 osób (młodzież), 33 osoby (dorośli); 

 próby zespołu folklorystycznego „Klimontowianki”- filia Klimontów: 14 osób 

tygodniowo (dorośli); 

 klub Seniora – filia Klimontów: 50 osób miesięcznie (dorośli). 

5. Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego 

Na koniec 2009 roku Miejska Biblioteka Publiczna zarejestrowała 46 582 czytelników. 

Najliczniejszą grupę czytelników stanowi młodzież ucząca się wraz ze studentami studiów 
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stacjonarnych i zaocznych szkół wyższych publicznych i niepublicznych. Ogółem 

wypożyczono w 2009 roku 936 114 jednostek bibliotecznych, w tym: 

 liczba odwiedzin: 389 607; 

 literatura dla dorosłych: 606 315; 

 literatura dla dzieci: 121 461; 

 literatura popularnonaukowa: 162 269; 

Razem woluminów: 890 045; 

 czasopisma nieoprawne udostępnione na zewnątrz: 39 869; 

Razem książki i czasopisma: 929 914; 

 zbiory specjalne udostępnione na zewnątrz: 6 200. 

W czytelniach udostępniono 240 798 jednostek bibliotecznych, w tym: 

 liczba odwiedzin: 67 476; 

 literatura dla dorosłych: 2 333; 

 literatura dla dzieci: 3 275; 

 literatura popularnonaukowa: 42 642; 

 czasopisma oprawne: 1 461; 

Razem woluminów: 49 711; 

 czasopisma nieoprawne: 190 177; 

 zbiory specjalne: 910. 

Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna była organizatorem: 

 14 konkursów, w których uczestniczyło 307 osób; 

 66 lekcji regionalnych, w których uczestniczyło 1587 osób; 

 3 warsztatów plastycznych, w których uczestniczyły 52 osoby; 

 5 spotkań z ciekawymi ludźmi i imprez czytelniczych, w których uczestniczyło 

199 osób; 

 29 warsztatów unijnych, w których uczestniczyło 706 osób; 

 82 lekcje europejskie, w których uczestniczyły 1634 osoby. 

Wszystkie placówki sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej do końca 2009 roku udzieliły 

203 203 informacji bibliograficznych i bibliotecznych. 

6. Muzeum w Sosnowcu 

 w 2009 roku Muzeum w Sosnowcu zwiedziły 18 203 osoby; 
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 wystawy: stała i czasowa w gmachu Muzeum: 12 534 osoby (dorośli), 5 669 osób 

(dzieci, młodzież);  

 wykłady: 2 035 osób (dorośli); 

 konferencje: 200 osób (dorośli), 80 osób (młodzież); 

 lekcje muzealne: 2 212 osób (dzieci, młodzież); 

 Noc w Muzeum: 700 osób (dorośli), 100 osób (dzieci, młodzież); 

 I Dni Muzeum w Sosnowcu: 1 321 osób (dorośli), 200 osób (dzieci, młodzież); 

 niedzielne spotkania w Muzeum dla dzieci i młodzieży: 185 osób (dzieci); 

 koncerty: 1 704 osoby (dorośli); 

 konkursy (eliminacje, gale finałowe): 270 osób (dzieci, młodzież),  

40 osób (dorośli); 

 XVIII edycja „Tęczowych warsztatów” w ramach XVII Dni Ziemi:  

80 osób (młodzież), 13 osób (dorośli); 

 Twórcze Spotkania Wakacyjne: 236 osoby (dzieci); 

 pokaz zdobienia jaj wielkanocnych: 50 osób (dzieci), 6 osób (dorośli); 

 spotkanie z Andrzejem Zioberem- mistrzem Europy w modelarstwie lotniczym: 44 

osoby (dorośli), 5 osób (młodzież); 

 podpisanie umowy o współpracy między Muzeum w Sosnowcu a Považskim 

Muzeum w Žilinie (Republika Słowacka) na lata 2009-2010: 160 osób (dorośli); 

 Dzień Dziecka „Ekosztuka. Dzieła z surowców wtórnych”: 47 osób (dzieci),  

4 osoby (dorośli); 

 Bożonarodzeniowe Spotkanie Przyjaciół i Sympatyków Muzeum: 160 osób 

(dorośli). 

7. Miejski Klub im. Jana Kiepury 

 Zajęcia edukacyjno- dydaktyczne: 

- S.S.T.T. „Kiepura”: 31 osób (dzieci i młodzież); 

- taniec towarzyski: 1 200 osób (dzieci i młodzież), 1 450 osób (dorośli); 

- zespół Animato: 12 osób (dzieci i młodzież); 

- taniec nowoczesny z elementami baletu: 270 osób (dzieci i młodzież); 

- taniec nowoczesny z elementami hip hop: 190 osób (dzieci i młodzież); 

- taniec disco: 190 osób (dzieci i młodzież); 

- taniec Cheerleaders: 270 osób (dzieci i młodzież); 

- zespół Skandal: 49 osób (dzieci i młodzież); 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Sosnowca na lata 2011-2020 

53 

 

- Mała Akademia Wokalna: 120 osób (dzieci i młodzież); 

- zespół wokalno-taneczny Kiepurki: 19 osób (dzieci i młodzież); 

- warsztaty teatralne: 80 osób (dzieci i młodzież); 

- grupa teatralna „Kwadryga”: 12 osób (dzieci i młodzież); 

- sekcja szachowa: 50 osób (dzieci i młodzież), 160 osób (dorośli); 

- rytmika: 100 osób (dzieci i młodzież); 

- sekcja tańca irlandzkiego Lia Fail: 16 osób (dorośli); 

- warsztaty plastyczne: 210 osób (dzieci i młodzież); 

- Stowarzyszenie Szaradzistów „Ariada”: 27 osób (dorośli); 

- Sosnowieckie Stowarzyszenie Miłośników Fotografii: 14 osób (dorośli); 

- Grupa Plastyczna Relacje: 17 osób (dorośli); 

- język angielski: 44 osoby (dzieci i młodzież); 

- nauka gry na gitarze: 45 osób (dzieci i młodzież), 15 osób (dorośli); 

- ćwiczenia relaksacyjno – koncentrujące: 220 osób (dorośli). 

 Imprezy kulturalne – wernisaże, koncerty, teatr, warsztaty edukacyjne: 

- wystawy: 73 osoby (dzieci i młodzież), 637 osób (dorośli); 

- koncerty artystów i zespołów amatorskich: 2 600 osób (dzieci i młodzież),  

880 osób (dorośli); 

- prelekcje, spotkania, wykłady: 565 osób (dzieci i młodzież), 1 215 osób (dorośli); 

- imprezy turystyczne i sportowo- rekreacyjne: 550 osób (dzieci i młodzież); 

- projekt edukacyjny „Mały Etnograf”: 1 350 osób (dzieci i młodzież); 

- wynajem sali obcym podmiotom: 1 420 osób (dzieci i młodzież); 

 Turnieje, festiwale: 2 284 osób (dzieci i młodzież), 4 971 osób (dorośli), w tym: 

- Europejski Festiwal Piosenki Dziecięcej pod dyr. art. Jacka Cygana: 350 osób 

(dzieci i młodzież), 330 osób (dorośli); 

- 3 w 1 Cheerleaders Show i World Dance: 980 osób (dzieci i młodzież),  

610 osób (dorośli); 

- Euroszachy i Szachy Poselskie: 57 osób (dzieci i młodzież), 80 osób (dorośli); 

- Festiwal Zespołów muzycznych „Kiepura Fest”: 60 osób (dzieci i młodzież), 290 

osób (dorośli); 

- Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego Shock Dance 2009: 400 osób 

(dzieci i młodzież), 820 osób (dorośli); 

- World Fusion Music Festiwal: 50 osób (dzieci i młodzież), 700 osób (dorośli); 

- Jan Kiepura Sosnowiecki Bard: 42 osoby (dzieci i młodzież), 57 osób (dorośli); 
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- Europejski Konkurs Tenorów: 53 osoby (dzieci i młodzież), 1430 osób (dorośli); 

- Słoneczny Turniej Tańca Towarzyskiego: 302 osoby (dzieci i młodzież),  

654 osoby (dorośli); 

 Łącznie: 9 092 osoby (dzieci i młodzież), 11 803 osoby (dorośli). 

Ponadto w 2009 roku odbyły się następujące imprezy masowe: 

 „PIKNIK EUROPEJSKI” – 5 000 osób (młodzież oraz osoby dorosłe); 

 „II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI KLUBOWEJ EXPLORIS 

2009” – 3000 osób (młodzież); 

 JUWENALIA SOSNOWIEC 2009” – 2 000 osób (młodzież); 

 WIELKA GALA KIEPUROWSKA, KONCERT GWIAZD OPEROWYCH”  

– 1 000 osób (osoby dorosłe); 

 DNI SOSNOWCA 2009 – 10 000 osób (młodzież oraz osoby dorosłe); 

 MŁODZIEŻOWE DNI SOSNOWCA” – 1000 osób (młodzież); 

 „FESTIWAL MUZYKI REGGAE ART. DZIAŁAŃ RÓZNYCH I SPORTU 

NIECODZIENNEGO” – 2 000 osób (młodzież); 

 WORLD FUSION DAY SOSNOWIEC 2009” – 1 300 osób (młodzież  

oraz osoby dorosłe). 

Ważnym podmiotem realizującym politykę kulturalną w Sosnowcu jest Centrum 

Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA. W roku 2009 KANA przygotowała dla młodzieży 

kursy i zajęcia, realizowane w następujących blokach tematycznych: edukacyjnym, 

kulturalnym i sportowym, jak również podejmowała działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz oferowała bezpłatne poradnictwo dla mieszkańców regionu.  

W 2009 roku KANA wprowadziła nowe standardy. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 

2009/2010 każdy z kursantów KANY uczęszczający na zajęcia edukacyjne mógł skorzystać  

z bazy elektronicznych pomocy naukowych zgromadzonych na stronie internetowej KANY. 

Wszystko to dzięki wprowadzeniu Karty Klubowej KANY, która upoważniała młodzież 

uczęszczającą na kursy w Centrum do korzystania ze zniżek w klubie AfreeKANA, na 

siłowni KANY oraz zajęciach fitness. KANA dystrybuuje bezpłatną Kartę Klubową od 

września 2008 roku, jednak w 2009 roku projekt standaryzacji osiągnął zamierzony cel. Karta 

Klubowa służyła również integracji kursantów. 
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BLOK EDUKACYJNY: 

W ramach bloku edukacyjnego zorganizowane zostały następujące kursy: 

1. Kurs języka angielskiego, 

2. Kurs języka hiszpańskiego,  

3. Kurs języka francuskiego, 

4. Kursy przygotowujące do matury, 

5. Kursy komputerowe. 

Łącznie w roku 2009 w kursach językowych zorganizowanych w KANIE 

uczestniczyło 69 osób, z tego 28 (42%) nieodpłatnie. W tym roku kalendarzowym uczestnicy 

kursów, którzy ukończyli kursy z oceną bardzo dobrą lub celującą mieli także szansę 

otrzymać 5% rabatu na wycieczkę do Hiszpanii z współpracującego z KANĄ biura podróży.  

Łącznie w 2009 roku z kursów przygotowujących do matury (odbywających się  

w latach szkolnych 2008/2009 i 2009/2010) skorzystało 400 osób. Zajęcia odbywały się  

w 28 grupach. 

Spośród proponowanych przez KANĘ kursów komputerowych największym 

zainteresowaniem cieszył się moduł: „Z komputerem za pan brat” – podstawy obsługi 

komputera dla osób po 50. roku życia. Trwał on 30h, a zajęcia odbywały się raz  

w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. W ramach kursu komputerowego w 2009 r. utworzone 

zostały 3 grupy. W kursie uczestniczyły łącznie 33 osoby. 

BLOK KULTURALNY  

Wśród kulturalnych propozycji KANY znalazły się: 

1. Spotkania z Filmem w ramach cyklu „Ambitne KINO Studyjne”, 

2. KANApa Literacka, 

3. Galeria KANA Art - Manufaktura Sztuki Młodych, 

4. Projekt pt. „Muzyczne wieczory w AfeeKANIE”, 

5. Gotowanie w AfreeKANIE, 

6. Kurs Tańca Towarzyskiego. 

1. „Ambitne KINO Studyjne” 

Cykl spotkań z filmem pod nazwą „Ambitne KINO Studyjne” stanowi ciekawą ofertę 

dla młodzieży i mieszkańców miasta. Dzieła polskiej i światowej kinematografii niosące ze 

sobą wartościowe treści prezentowane były widzom w odpowiednio przygotowanej, 
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klimatyzowanej i nowocześnie wyposażonej sali audiowizualnej, mogącej pomieścić 

jednorazowo do 70 osób.  

W roku 2009 podczas 44 zrealizowanych spotkań z projekcji w ramach „Ambitnego 

KINA Studyjnego” skorzystało 800 osób, (liczba korzystających jest na bieżąco 

monitorowana). 

2. KANApa Literacka  

KANApa Literacka to złożony projekt, który zakłada nieodpłatną wymienialnię 

nowości wydawniczych oraz spotkania miłośników książek, urozmaicone wizytami 

osobistości świata kultury, a zwłaszcza literatury. Projekt ten kierowany był do wszystkich, 

którzy ukończyli 16 lat i odebrali Kartę Klubową KANY. Okazując kartę w klubie 

AfreeKANA można nieodpłatnie wypożyczyć nowości książkowe. W skład księgozbioru 

KANApy Literackiej wchodzą: min. powieści fabularne, kryminały, romanse, literatura faktu. 

Księgozbiór składa się wyłącznie z pozycji, które ukazały się w latach 2006-2009. Spotkania 

miłośników literatury odbywały się raz w tygodniu – w poniedziałki o godzinie 18.00. Były to 

1,5-godzinne spotkania prowadzone pod kierunkiem literaturoznawcy. 

W spotkaniach autorskich KANApy Literackiej uczestniczyło ok. 120 osób. 

3. KANA Art - Manufaktura Sztuki Młodych 

To kolejna propozycja wchodząca w skład bloku kulturalnego KANY. 

Zainaugurowana w marcu 2008 roku mini galeria sztuki młodych mieści się w holu KANY na 

1 piętrze. W galerii swoje prace nieodpłatnie prezentowała uzdolniona plastycznie młodzież  

z naszego regionu, która ćwiczyła pod okiem opiekuna oraz początkujący i mający już spore 

doświadczenie artyści. Każda wystawa miała charakter kolejnej odsłony i rozpoczynała się 

wernisażem z udziałem autorów prac. 

4. Muzyczne wieczory w AfreeKANIE 

Każdego dnia od godziny 18.00 aż do zamknięcia lokalu gościom towarzyszy inny 

gatunek muzyczny. Poniedziałek: blues, wtorek: rock, środa: muzyka polska, czwartek: lata 

60’, 70’ i 80’, piątek: latino, sobota: party i dance. 

5. Projekt pt. „Gotowanie w AfreeKANIE” 

Przez cały rok 2009 w klubie AfreeKANA odbywały się zainaugurowane  

w listopadzie 2008 r. tematyczne wieczory kulinarne. Miały one miejsce w każdy trzeci 

wtorek miesiąca o godzinie 18.00. Podczas spotkań przybyli goście mogli poznać kulturę 

innych krajów dzięki przygotowywanym specjałom kulinarnym. 
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W sumie w wieczorach kulinarnych uczestniczyło około 300 osób. 

6. Kurs tańca towarzyskiego 

Kurs obejmował 10 spotkań trwających po 2 godziny lekcyjne. Program kursu oparty 

był o Światowy Program Taneczny i obejmował naukę najpopularniejszych tańców, tj. walca 

angielskiego i wiedeńskiego, tanga, samby, rumby, cha-chy, jive’a i bluesa. Uczestnicy kursu 

mogli również skorzystać z dodatkowych, indywidualnych zajęć. W sumie w kursach 

tanecznych wzięło udział 46 osób. 

Łącznie we wszystkich zajęciach tego rodzaju uczestniczyły 563 osoby. Ponadto  

w zajęciach sportowych realizowanych przez KANĘ uczestniczyło 6 973 osób. 

Ważnym elementem działań Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA jest 

przewóz niepełnosprawnych mieszkańców miasta w ramach programu „Wsparcie codziennej 

egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich 

większej mobilności”. Program likwidacji barier komunikacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA realizowało przy 

współpracy z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Do 

tego celu KANA wykorzystywała samochód przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych (marki Opel Vivaro z 8 miejscami dla pasażerów w tym jednej na wózku 

inwalidzkim), który pozyskano dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej UM w Sosnowcu. 

W sumie w 2009 roku w ramach projektu Przewozu Niepełnosprawnych 

Mieszkańców Miasta zrealizowano 1 816 osoboprzewozów. W roku 2009 KANA oferowała 

także mieszkańcom bezpłatne porady radcy prawnego, pedagoga, doradcy zawodowego, 

doradcy personalnego oraz dyżury duszpasterza. Łącznie z szerokiego poradnictwa 

specjalistycznego w KANIE w 2009 roku skorzystało ponad 440 osób, wszystkie 

nieodpłatnie. 

Podsumowanie: 

Na terenie Sosnowca działa 7 wykwalifikowanych miejskich instytucji kultury, które 

posiadają bardzo zróżnicowaną, kompletną ofertę kulturalną. Oferta ta jest adresowana do 

osób z różnych grup wiekowych oraz o różnorodnych zainteresowaniach. W jej skład 

wchodzą zarówno zajęcia edukacyjne jak i kulturalno-rozrywkowe. Różne formy 

uczestnictwa kulturalnego cieszą się dużym powodzeniem wśród mieszkańców miasta,  

co najlepiej obrazują statystyki. W 2009 roku z oferty kulturalnej miejskich instytucji 

skorzystało ogółem ponad 150 tysięcy osób.  
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Uzupełnieniem działalności miejskich instytucji kultury jest Centrum Edukacji  

i Wychowania Młodzieży KANA. Biorąc pod uwagę wszystkie bloki tematyczne, z zajęć  

w KANIE systematycznie korzystało w 2009 roku ponad 20 tysięcy osób. W samych 

zajęciach edukacyjnych i kulturalnych udział wzięło niemal 3 tysiące osób. Nadal 

obserwujemy stały wzrost liczby osób korzystających z poszczególnych zajęć i propozycji 

edukacyjnych, kulturalnych i sportowych KANY oraz usług poradniczych i transportu osób 

niepełnosprawnych. 

Tabela 24: Analiza SWOT w obszarze polityki kulturalnej 

MOCNE STRONY 
1. Wielokulturowe i wielonarodowe tradycje 

miasta. 

2. Silne środowiska kulturalne. 

3. Uznani artyści prowadzący działalność na 

terenie miasta. 

4. Wysoka aktywność kulturalna placówek 

oświatowych. 

5. Funkcjonowanie instytucji kultury o długich 

tradycjach i utrwalonej renomie. 

6. Działalność kulturalna sosnowieckich 

organizacji pozarządowych. 

7. Funkcjonowanie „nieformalnych” miejsc 

kultury (puby, kluby). 

8. Wydarzenia kulturalne realizowane  

w mieście. 

9. Potencjał akademicki miasta. 

10. Liczne obiekty zabytkowe. 

SŁABE STRONY 
1. Niewystarczająco wykreowana marka 

kulturalna miasta. 

2. Stereotypowy wizerunek miasta 

przemysłowego. 

3. Słaba relacja między biznesem a kulturą. 

4. Niewielkie zaangażowanie mieszkańców 

miasta w działania kulturalne, 

organizowanie wydarzeń kulturalnych. 

SZANSE 
1. Rosnące możliwości rozwoju mecenatu  

i sponsoringu. 

2. Poziom dochodów ludności umożliwiający 

szersze i częstsze korzystanie z usług 

kulturalnych.  

3. Rozwój nowych technologii 

umożliwiających upowszechnianie  

i promowanie kultury. 

4. Rosnące zainteresowanie sztuką 

współczesną na rynkach światowych. 

5. Rosnąca rola specyficznych kultur lokalnych 

w świecie. 

6. Duża liczba inicjatyw kulturalnych 

realizowanych przez inne ośrodki 

inspirująca do podejmowania 

innowacyjnych projektów. 

7. Dobrze rozwinięta sieć placówek 

kulturalnych w regionie. 

8. Rosnące zainteresowanie współpracą 

kulturalną samorządów lokalnych w Polsce, 

Europie i na świecie. 

9. Rozwój nieformalnych inicjatyw 

wprowadzających kulturę w przestrzeń 

publiczną. 

10. Dostępność środków europejskich na cele 

kulturalne i działalność związaną z kulturą. 

ZAGROŻENIA 
1. Nasilające się tendencje do biernego 

spędzania czasu wolnego przez część 

społeczeństwa. 

2. Wysoka konkurencja ze strony prostych 

wzorców kulturowych lansowanych  

i upowszechnianych przez środki masowego 

przekazu. 

3. Rosnąca dostępność finansowa  

i komunikacyjna usług kulturalnych 

oferowanych przez inne ośrodki kulturalne. 

4. Relatywnie niski poziom zaspokojenia 

podstawowych potrzeb skutkujący 

konkurencją między wydatkami na dobra 

kulturalne i wydatkami na dobra materialne. 

5. Relatywnie niska siła nabywcza ludzi 

młodych, stanowiących istotny, 

przyszłościowy rynek. 

6. Degradacja kultury studenckiej. 

7. Niewystarczający poziom współpracy 

między miastami tworzącymi Metropolię. 
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OBSZAR POLITYKI W DZIEDZINIE SPORTU 

W mieście działa blisko 40 klubów i stowarzyszeń sportowych, 23 uczniowskie kluby 

sportowe, oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Polskiego 

Towarzystwa Tatrzańskiego. Przywołane organizacje prowadzą zajęcia  

w zakresie różnych dyscyplin sportowych, a także organizują wraz z sosnowieckim 

samorządem liczne imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym.  

Do głównych zadań realizowanych przez miasto poprzez Wydział Kultury Fizycznej, 

Sportu i Turystyki należy upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w każdej możliwej 

formie w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. W roku 2009 miasto 

poprzez Wydział na realizację tych działań przeznaczyło budżet w wysokości 3 570 618,09 zł 

Z środków tych w 2009 roku zorganizowano szereg imprez dla mieszkańców 

Sosnowca, które również przyciągały mieszkańców miast ościennych. Wśród nich 

najważniejsze to: 

1. Imprezy o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym 

 Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca w Narciarstwie Alpejskim w Szczyrku, 

 Halowe Mistrzostwa Śląska Seniorów, Juniorów, Juniorów Młodszych  

i Młodzików w Lekkiej Atletyce, 

 III Puchar Polski Młodzieżowców w szabli kobiet i mężczyzn do lat 20, 

 14. Halowe Mistrzostwa Zagłębia w piłce nożnej chłopców  

im. Włodzimierza Mazura, 

 4.Międzynarodowy Turniej Ultimate Frisbee „Spirit on ice”, 

 IV Regionalny Turniej Ekologiczny „ Bieg po zieloną gałązkę”, 

 Biegi przełajowe w ramach ogólnopolskiej akcji „ Polska Biega”, 

  „Przedszkolak Olimpijczykiem” – Finał VI Międzyprzedszkolnych Igrzysk 

Sportowych dla Dzieci 6-letnich, 

 Mistrzostwa Sosnowca w kyokushin karate, 

 Finał XVII Grand Prix Sosnowca w Tenisie Stołowym – memoriał  

im. Bernarda Pukieta, 

 XV Sportowy Turniej Miast i Gmin w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla 

Wszystkich, 

 Finał akcji „ Kibic z klasą”, 

OBSZAR POLITYKI W DZIEDZINIE SPORTU 
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 Otwarte Mistrzostwa Amatorów w Lekkiej Atletyce, 

 Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca w piłce ręcznej, 

 Dni Sosnowca, 

 Indywidualne spławikowe zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży do lat 16, 

 II Grand Prix Sosnowca w tenisie ziemnym amatorów, 

 Otwarte zawody strzeleckie o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca, 

 Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży w Judo, 

 XIX Spławkowe drużynowe zawody wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta 

Sosnowca, 

 II Spartakiada Integracyjna dla dzieci i młodzieży „Podaj rękę”, 

 XII Regaty Staszic – Plater, 

 Turniej finałowy Mistrzostw Polski Kadetek U-16 w piłce koszykowej, 

 XI Memoriał im. H. Skoneckiego w tenisie ziemnym amatorów, 

 IX Bieg Uliczny „Polonia”, 

 Cykl turniejów piłki siatkowej „Grand Prix Sosnowca”, 

 3 Kryterium S4 o Puchar Prezydenta Sosnowca, 

 Cykl zawodów pływackich „Grand Prix Niwki”, 

 Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie o Puchar Prezydenta Miasta 

Sosnowca, 

 II Otwarte Mistrzostwa Śląska i Zagłębia w motocyklowym country crossie 

Sosnowiec 2009, 

 III Międzynarodowy Festiwal Koszykówki Dziewcząt Sosnowiec Cup 2009, 

 Jubileusz 85-lecia Klubu KKS Czarni i 35-lecia powstania Sekcji Piłki Nożnej 

Kobiet, 

 VI Grand Prix Sosnowca Dzieci i Młodzieży w tenisie ziemnym, 

 VIII Międzynarodowy Puchar Śląska w Rugby 7, 

 I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów i Żaków Województwa Śląskiego 

w tenisie stołowym, 

 Bieg przełajowy o Paterę Polska-Dziennik Zachodni i Śląskiego TKKF, 

 Zawody deskorolkowe w ramach Trasy Sportowej „ Miasto gra”, 

 II Festiwal Piłki Ręcznej Chłopców, 

 Puchar Świata Juniorów w szabli kobiet i mężczyzn do lat 20, 
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 I Sosnowiecki Bieg Przełajowy, 

 X Bieg św. Huberta – Pogoń za lisem. Zawody w skokach i ujeżdżaniu, 

 XIII Mistrzostwa Sosnowca w pływaniu, 

 II Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca, 

 I memoriał im. Jerzego Kloca w piłce nożnej dzieci i młodzieży, 

 Turniej piłki nożnej dzieci rocznika 2003, 

 „Zwiedzaj Zagłębie” – cykl rajdów po Sosnowcu, 

 IX Miejski Rajd Zimowy, 

 IX Mistrzostwa Zagłębia amatorów i osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym, 

 XXIV Zimowe Wejście na Babią Górę, 

 VII Sosnowiecka Olimpiada Sportowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

Ruchowo, 

 VI Rajd wokół Trójkąta Trzech Cesarzy, 

 Integracyjny Festyn Sportowo-Rekreacyjny Osób Niepełnosprawnych. 

2. Imprezy cykliczne:  

 Sportowy Turniej Miast i Gmin. Sosnowiec uczestniczy w Sportowym Turnieju 

Miast i Gmin od 1995r., zajmując w grupie miast liczących powyżej 100 000 

mieszkańców czołowe miejsca w województwie i kraju. W 2009 roku turniej 

rozegrano w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Gmina Sosnowiec zajęła  

3. miejsce w grupie 6 w kat. miast powyżej 100 000 mieszkańców. Podczas 

tygodnia sportu na terenie gminnych obiektów sportowych, placówek 

edukacyjnych i przedszkoli zorganizowano 181 imprez sportowo-rekreacyjnych,  

w których uczestniczyło 23 104 osoby. Gmina Sosnowiec otrzymała puchar, 

dyplom oraz 5 tys. na zakup sprzętu sportowego. 

 Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca w Narciarstwie Alpejskim: zawody odbywają 

się w 2 terminach dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Sosnowca. 

Uczestnicy rywalizują w kategoriach wiekowych oraz w kategorii Open. 

 Rozgrywki amatorskich lig: w Sosnowcu odbywają się rozgrywki Amatorskiej 

Ligi Piłki Nożnej, Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej i pięcioosobowej halowej piłki 

nożnej. 

 Sportowy Piknik Rodzinny – imprezy sportowo-rekreacyjne, które towarzyszą 

obchodom Dni Sosnowca. W pikniku uczestniczą sosnowieckie gwiazdy sportu, 

laureaci Nagród Miasta, dzieci i młodzież oraz dorośli mieszkańcy Sosnowca. 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Sosnowca na lata 2011-2020 

62 

 

Imprezom towarzyszą występy zespołów muzycznych. Ideą corocznych pikników 

jest upowszechnianie kultury fizycznej oraz popularyzacja aktywnych form 

spędzania wolnego czasu. 

3. Kontynuacja i rozszerzanie programów sportowo – rekreacyjnych  

i zdrowotnych: 

Istotne znaczenie z punktu widzenia zdrowego rozwoju psychofizycznego 

najmłodszych mieszkańców naszego miasta mają realizowane przez Wydział programy: 

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, Zdrowie i Sprawność, Akcja Lato i Akcja Zima. 

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży:  

W roku 2009 Gmina dofinansowała 35 organizacji prowadzących działalność 

statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę 837 042,35zł. 

Dofinansowanie otrzymały m.in. następujące dyscypliny: siatkówka, piłka nożna, lekka 

atletyka, koszykówka, tenis ziemny, tenis stołowy, hokej na lodzie, hokej na trawie, kick 

boxing, ju-jitsu, karate kyokushn, boks, rugby, kolarstwo, pływanie, hippika osób 

niepełnosprawnych, szachy, żeglarstwo, muay thai.  

Z otrzymywanych dotacji kluby pokrywają m.in. koszty wynajmu obiektów, obsługi 

medycznej, zatrudnienia trenerów, opłat sędziowskich i przejazdów na zawody sportowe. 

Przekazywana przez miasto pomoc w znacznym stopniu wpływa na jakość prowadzonej przez 

kluby działalności.  

Program profilaktyczny „Zdrowie i Sprawność” 

Program składa się z następujących elementów: preluksacja, nauka pływania, 

hipoterapia, gimnastyka korekcyjna wraz z badaniem skrzywień kręgosłupa oraz montaż 

koszy do koszykówki. 

Preluksacja 

Badania preluksacyjne służą wczesnemu wykrywaniu ewentualnych wad wrodzonych 

stawów biodrowych noworodków i niemowląt. Dzięki badaniom z wykorzystaniem 

ultrasonografu można prawie w 100% wyleczyć dziecko metodami zachowawczymi bez 

konieczności interwencji chirurgicznej. Każde dziecko badane jest dwukrotnie. W 2009 roku 

wykonano 8 480 badań.  

Nauka pływania 

Uczniowie klas drugich szkół podstawowych mogą korzystać z trzymiesięcznego 

kursu nauki pływania. Budżet Gminy pokrywa 75% kosztów wynajmu basenu  
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i wynagrodzenia dla instruktorów. Z dofinansowania w 2009 roku skorzystało 9 szkół. 

Ponadto przy pomocy WOPR zorganizowano kurs pływania dla 85 dzieci z Centrum 

Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie. Kurs nosił nazwę „Dopłyń  

z nami do sukcesu!” Gmina Sosnowiec pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki część 

środków na realizację tego przedsięwzięcia. 

Hipoterapia 

W zajęciach biorą udział dzieci z upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, 

cechami autystycznymi oraz porażeniem mózgowym.. W roku 2009 w zajęciach 

uczestniczyło około 40 dzieci. Zajęcia odbywały się w ośrodku jeździeckim „ Ostrowy” przy 

ul. Leśnej. Opiekę medyczną nad dziećmi sprawował lekarz rehabilitacji ruchowej. 

Gimnastyka korekcyjna wraz z badaniem skrzywień kręgosłupa 

Gimnastyką korekcyjną objęte są dzieci klas pierwszych szkół podstawowych.  

W przypadku wykrycia wady postawy dziecko kierowane jest do ośrodka gimnastyki 

korekcyjnej lub ośrodka rehabilitacji ruchowej. Na terenie Gminy funkcjonuje 5 ośrodków 

gimnastyki korekcyjnej (LO nr V, SP nr 45, SP nr 39, ZSO nr 10, SP nr 27) oraz 2 ośrodki 

rehabilitacji ruchowej (ZSO nr V i Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej). Z zajęć 

gimnastyki korekcyjnej w roku szkolnym 2009/2010 skorzystało 162 dzieci natomiast  

z rehabilitacji ruchowej 24 dzieci. Najwięcej dzieci uczestniczy w zajęciach prowadzonych  

w Miejskim Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej na terenie krytej pływalni przy  

ul. Żeromskiego. Ogółem zajęciami korygującymi i rehabilitacyjnymi objęto 486 dzieci.  

W 2009 roku zakupiono podoskop – urządzenie służące do komputerowej analizy 

przestrzennej stóp. W okresie od grudnia 2009 r. do czerwca 2010 roku zbadano stopy  

65 dzieciom.  

Montaż sprzętu sportowego 

Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w miarę posiadanych środków 

uzupełnia sprzęt sportowy na boiskach ogólnodostępnych. Na terenach Gminy montowane są 

m.in. kosze do koszykówki, bramki do piłki nożnej, słupki i siatki do siatkówki. W tym 

okresie zamontowano 7 sztuk koszy do koszykówki, 2 bramki do gry w piłkę nożną, 2 słupki 

do siatkówki. W roku 2009 przekazano nieodpłatnie 23 siatki do siatkówki dla 21 szkół.  

Od 2009 roku mieszkańcy mogą korzystać ze ścieżki zdrowia, która powstała przy  

ul. Dybowskiego. Ścieżka składa się z 6 elementów (postumentu ruchomego z belką,  

2 pomostów, segmentowej równoważni, palisady oraz 20 metrowej kolejki do zjeżdżania). 
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Akcja Zima i Akcja Lato to dwa programy skierowane do dzieci, które w okresie 

wakacji i ferii zimowych pozostają w mieście. Dzieci mogą uczestniczyć w wielu imprezach 

organizowanych na terenie miasta oraz w wycieczkach poza miasto. W okresie ferii 

zimowych dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach sportowych na terenie Parku 

„Środula”, halach sportowych oraz klubach i stowarzyszeniach. Organizatorzy przygotowali 

szereg propozycji m.in. turnieje piłki nożnej halowej, siatkówki, koszykówki i tenisa 

stołowego, wyjścia do kina, zabawy na śniegu, kuligi, wycieczki w góry. W okresie zimowym 

zorganizowano 82 jednodniowe wycieczki do atrakcyjnych miejscowości górskich, a podczas 

wakacji – 60. Podczas wyjazdów dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach sportowo-

rekreacyjnych oraz poznawały historię i kulturę naszego kraju. Uczestnicy zwiedzili  

m.in. Kraków, Zakopane, Szczyrk, Jurę Krakowsko-Częstochowską.  

W trosce o bezpieczeństwo korzystających z otwartych akwenów wodnych ze 

środków Gminy sfinansowano zatrudnienie ratowników na kąpieliskach miejskich oraz 

partycypowano w kosztach zabezpieczenia ratowników na terenie kąpieliska Hubertus. 

Informacje o imprezach i wydarzeniach sportowych publikowane były w lokalnej prasie, 

Internecie oraz na ulotkach i plakatach. 

4. Dofinansowanie projektów w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 

działającymi w sferze pożytku publicznego.  

Na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia  

24 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.) jednostki samorządu 

terytorialnego mają możliwość przydzielania dotacji organizacjom pozarządowym  

i podmiotom wskazanym w ustawie. W tym celu każdego roku ogłaszane są konkursy ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych miasta Sosnowca w zakresie organizacji  

i uczestnictwa w zawodach, turniejach, imprezach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. 

Konkursy te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W roku 2009 dotacje o łącznej 

kwocie 1 077 634, 35 zł na ten cel uzyskało 95 projektów. Pozyskane środki beneficjenci 

przeznaczyli na realizację zadań dot: organizacji zawodów, turniejów, imprez turystycznych, 

rekreacyjnych i krajoznawczych dla mieszkańców Sosnowca i nie tylko. Wsparcie 

organizacyjne i finansowe realizowanych przedsięwzięć pozwala upowszechnić wśród ogółu 

mieszkańców Sosnowca kulturę fizyczną i zaszczepić potrzebę aktywnego spędzania wolnego 

czasu. 
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5.  Nagrody i stypendia sportowe. 

Uwzględniając wybitne osiągnięcia sportowe sosnowieckich zawodników, Rada 

Miejska w 2009 roku przyznała coroczne nagrody dla najlepszego sportowca i najlepszego 

szkoleniowca. Laureatem Nagrody dla Najlepszego Sportowca posiadającego licencję  

w 2009r. został zawodnik MKS-MOS „Płomień” Sosnowiec Krzysztof Brzozowski, za 

Najlepszego Szkoleniowca sportowego szkolącego zawodników w sporcie kwalifikowanym 

w 2009r. uznano Adama Pachołka – trenera UKS „Kazimierz- Płomień”. 

W celu promowania wybitnie uzdolnionej sportowo młodzieży przyznawane są 

stypendia dla zawodników trenujących w sosnowieckich klubach i stowarzyszeniach 

sportowych lub zamieszkałych na terenie miasta i osiągających wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym. W 2009 roku przyznano 20 stypendiów sportowych dla 

zawodników nie posiadających licencji. Stypendia w sporcie kwalifikowanym przyznano  

w I półroczu w liczbie 183, a w II półroczu w liczbie 161. 

Podsumowanie: 

Miasto dysponuje dobrą bazą sportową, zarówno dla sportu wyczynowego jak  

i działań sportowo-rekreacyjnych. W mieście działa blisko 40 klubów i stowarzyszeń 

sportowych oraz 23 uczniowskie kluby sportowe. Miasto jest organizatorem wielu imprez 

sportowych, w tym o charakterze cyklicznym. Wspiera także realizację programów sportowo-

rekreacyjnych oraz zdrowotnych. Dofinansowuje projekty realizowane we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi. Ważną częścią działań miasta w obszarze sportu jest 

fundowanie nagród i stypendiów sportowych. 

Tabela 25: Analiza SWOT w obszarze polityki sportu 

MOCNE STRONY 

1. Duża liczba klubów i stowarzyszeń 

sportowych od wielu lat funkcjonujących  

w mieście i prężnie się rozwijających. 

2. Dobra baza sportowa. 

3. Dobry system wspierania finansowego 

stowarzyszeń. 

4. Dobry system nagradzania zawodników 

stypendiami. 

SŁABE STRONY 

1. Niewystarczające współdziałanie 

stowarzyszeń współpracujących w tych 

samych dyscyplinach w zakresie systemu 

szkolenia. 

SZANSE 

1. Mocne ośrodki sportowe przyciągające 

utalentowanych zawodników, którzy 

reprezentują nasze miasto. 

 

ZAGROŻENIA 

1. Niewystarczająca baza lokalowa (internaty, 

hotele, miejsca noclegowe) niepozwalająca 

na zatrzymanie wartościowych zawodników 

z odległych miejsc. 

2. Niespójne przepisy regulujące finansowanie 

sportu 

 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Sosnowca na lata 2011-2020 

66 

 

OBSZAR POLITYKI ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I POMOCY SPOŁECZNEJ 

Do instytucji, które realizują politykę w zakresie zabezpieczenia społecznego  

i pomocy społecznej w mieście zalicza się w szczególności: 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1, 

 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2, 

 Środowiskowy Dom Samopomocy „Salve”, 

 Dom Pomocy Społecznej Nr 1, 

 Dom Pomocy Społecznej Nr 2,  

 Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze i Publiczny Ośrodek Adopcyjno-

Opiekuńczy, 

 Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia (CUSiW), w ramach którego  

do 30 czerwca 2010 działały: 

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

- Mieszkania Chronione dla usamodzielnianych wychowanków form 

opieki zastępczej, 

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3, 

- Świetlica Socjoterapeutyczna, 

- Stołówka Środowiskowa, 

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia z DDPS i ŚDS dla osób  

z niepełnosprawnością intelektualną, 

 Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny, 

 Stołówka Środowiskowa, 

 Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych, 

 Noclegownia prowadzona przez Caritas. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu w 2009roku wypłacił 

następujące świadczenia emerytalno-rentowe dla osób zamieszkałych na terenie gminy 

Sosnowiec: 

 emerytury 38 569 szt., 

 zasiłki i świadczenia przedemerytalne 1 112 szt., 

od 1 lipca 2010 w strukturach CUSiW 

od 1 lipca 2010 w strukturach CUSiW 

OBSZAR POLITYKI W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA 

SPOŁECZNEGO I POMOCY SPOŁECZNEJ 
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 renty z tytułu niezdolności do pracy 8 212 szt., 

 renty rodzinne 12 654 szt., 

 renty z tytułu niezdolności do pracy wypadkowe 4 280 szt., 

 renty rodzinne wypadkowe 369 szt. 

Tabela 26: Korzystający z pomocy MOPS w 2009 roku 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2009 

Pomoc udzielana na podstawie ustawy o pomocy społecznej. 

Ogólna liczba środowisk otrzymujących wsparcie z pomocy 

społecznej 

9 598 

Liczba osób w rodzinach, do których trafiła pomoc 21 188 

Pomoc udzielana na podstawie ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych. 

Liczba gospodarstw domowych otrzymujących dofinansowanie 

do czynszu 

5 629 

Liczba osób w gospodarstwach domowych 14 067 

Pomoc udzielana na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych. 

Rodziny korzystające ze świadczeń  

9 834 

Liczba osób w rodzinach, korzystających ze świadczeń  19 355 

Pomoc udzielana na podstawie ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów 
1 770 

Liczba osób w rodzinach korzystających ze świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego 
5 123 

Pomoc przyznawana na podstawie ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

Korzystający z turnusów rehabilitacyjnych  

855 

Źródło: Dane MOPS  

W 2009 roku najliczniejszą grupą były środowiska objęte wsparciem Ośrodka na 

podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, następnie ustawy o pomocy społecznej oraz 

ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych  

w 2009 roku skorzystało 855 osób.  

Osoby, bądź rodziny, które spełniały kryteria pomocy mogły korzystać z pomocy na 

podstawie wszystkich w/w ustaw jednocześnie.  

Największe wydatki Ośrodek ponosi na realizację świadczeń wypłacanych przez Dział 

Świadczeń Rodzinnych. W 2009 roku na świadczenia rodzinne – tj. zasiłek rodzinny wraz  

z dodatkami, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia opiekuńcze, 

oraz pomoc osobom uprawnionym do alimentów – Ośrodek wydał łącznie 27 605 812 zł. 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Sosnowca na lata 2011-2020 

68 

 

 

Wykres 28: Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających ze świadczeń rodzinnych w latach 2007-2009 

 

Źródło: Dane MOPS 

W roku 2009 Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sosnowcu realizował zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia  

28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. z 2006r. Dz.U. Nr 139, poz. 992 

z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (tekst jedn. z 2009r. Dz. U. Nr 1 poz. 7). Realizowane  

w 2009r. świadczenia można, zatem podzielić na dwie grupy: świadczenia rodzinne  

(w tym świadczenia opiekuńcze) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

 

Wykres 29: Podział wnioskodawców DŚR w 2009 roku według płci 

 
Źródło: Dane MOPS 
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Prawie ¾ wnioskodawców występujących o przyznanie świadczeń rodzinnych  

(w tym zasiłków pielęgnacyjnych) oraz posiadających uprawnienia do pobierania świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego stanowią kobiety. 

Tabela 27: Procent korzystających ze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego  

w 2009 roku z podziałem na roczniki 

Roczniki 

Procent korzystających 

Świadczenia 

rodzinne 

Fundusz 

alimentacyjny 

1900-1929 1,6% x 

1930-1939 4,3% x 

1940-1949 4,2% 0,2% 

1950-1959 9,4% 5,3% 

1960-1969 17,0% 16,9% 

1970-1979 37,4% 41,4% 

1980-1989 25,1% 25,9% 

1990-1999 1,0% 10,3% 

Ogółem 100,0% 100,0% 

Źródło: Dane MOPS 

 

I. ŚWIADCZENIA RODZINNE 

W ramach świadczeń rodzinnych wyodrębnić można następujące rodzaje świadczeń: 

zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, jednorazową zapomogę z tytułu 

urodzenia dziecka i tzw. świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie 

pielęgnacyjne). 

II. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

Przyznawane są osobom uprawnionym do alimentów od rodzica na podstawie tytułu 

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd w przypadku, kiedy egzekucja 

alimentów jest bezskuteczna. Świadczenie przysługuje do ukończenia 18 roku życia,  

w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej do 25 roku życia, a przy 

znacznym stopniu niepełnosprawności, gdy dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty 725 zł netto – bezterminowo. 

W poniższych tabelach zawarto informacje dotyczące ilości wydanych decyzji  

w poszczególnych miesiącach 2009r. 
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Tabela 28: Zestawienie porównawcze liczby przyznanych świadczeń i wydatków w zakresie świadczeń 

rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach 2008 i 2009 

 

Rok 2008 Rok 2009 
Procentowo 2009  

w stosunku do 2008 

Kwota 
Liczba 

świadczeń 
Kwota 

Liczba 

świadczeń 
Kwota 

Liczba 

świadczeń 

Świadczenia 

rodzinne 
20 882 078 189 360 19 562 322 167 187 -6,32 % -11,7 % 

Świadczenia 

alimentacyjne* 
5 191 777 22 246 7 798 595 24 849 +50,2 % +11,7 % 

RAZEM 26 073 855 211 606 27 360 917 192 036 +4,9 % -9,24 % 

*zaliczki alimentacyjne wypłacane do 30.09.2008r. oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Źródło: Dane MOPS 

Dane przedstawione w tabelach jednoznacznie ukazują dwa zależne od siebie 

zjawiska: 

 znaczący wzrost wydatków na świadczenia wypłacane osobom uprawnionym 

do alimentów oraz wzrost ich liczby, 

 spadek liczby wypłacanych świadczeń rodzinnych i tym samym obniżenie 

wydatków na ten cel. 

Opisane zjawiska są konsekwencją wprowadzenia przepisów ustawy z dnia  

7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W odniesieniu do 

przepisów regulujących przyznawanie i wypłatę do 30 września 2008r. zaliczek 

alimentacyjnych nastąpiło: 

 zwiększenie kwot wypłacanych świadczeń, 

 podniesienie kryterium dochodowego, 

 rozszerzenie kręgu osób uprawnionych ze względu na wiek oraz sytuację 

rodzinną (zniesienie kryterium „samotnego wychowywania dziecka”). 

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH 

Poza przyznawaniem i wypłatą świadczeń Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS 

realizuje również zadania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

w zakresie prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych.  



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Sosnowca na lata 2011-2020 

71 

 

Tabela 29: Wykaz działań wobec dłużników alimentacyjnych podejmowanych w 2009r. 

Rodzaj działania 
Liczba 

osób 
Rezultaty 

Liczba 

osób 

Wezwanie dłużnika do 

przeprowadzenia wywiadu 

alimentacyjnego i odebrania 

oświadczenia majątkowego 

1 125 

przeprowadzenie wywiadu 

alimentacyjnego i odebranie 

oświadczenia majątkowego 

168 

brak możliwości przeprowadzenia 

wywiadu alimentacyjnego i 

odebrania oświadczenia 

majątkowego 

154 

uchylanie się od przeprowadzenia 

wywiadu alimentacyjnego i 

odebrania oświadczenia 

majątkowego 

277 

Zobowiązanie dłużnika 

alimentacyjnego do 

zarejestrowania się w PUP jako 

bezrobotny lub poszukujący pracy 

99 

Dłużnik odmówił rejestracji w PUP 7 

Dłużnik zarejestrował się w PUP 43 

Dłużnik został wyrejestrowany z 

PUP 
1 

Wniosek do Powiatowego Urzędu 

Pracy o możliwości aktywizacji 

zawodowej dłużnika 

198 

liczba osób zatrudnionych 45 

liczba osób, które nie zgłosiły się do 

Powiatowego Urzędu Pracy 
97 

liczba osób, które nie zgłosiły się do 

pracodawcy (brak możliwości 

aktywizacji) 

34 

Wniosek do prokuratury o 

ściganie za przestępstwo 

określone w art. 209 § 1 Kodeksu 

karnego 

706 

Podjęcie postępowania 80 

Umorzenie postępowania 131 

Wniosek o zatrzymanie prawa 

jazdy 
600 decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy 26 

Przekazanie 

komornikowi 

informacji 

mających 

wpływ na 

egzekucję 

Z wywiadu 

alimentacyjnego  

i oświadczenia 

majątkowego 

616 Bez rezultatu 

Z rodzinnego 

wywiadu 

środowiskowego 

15 Bez rezultatu 

Źródło: Dane MOPS 
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III. WYDATKI W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ  

Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

Tabela 30: Wydatki z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego w 2009 roku 

2009 Kwota 

Wydatki na świadczenia rodzinne z dotacji budżetu państwa 19 562 322,00 

Wpływy do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych 

świadczeń rodzinnych 
22 950,03 

  

Razem na ŚWIADCZENIA RODZINNE 19 539 371,97 

  

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego z dotacji 

budżetu państwa 
7 798 595,00 

Wpływy do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych 

świadczeń alimentacyjnych 
3 850,00 

  

Razem na ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU 

ALIMENTACYJNEGO 
7 794 745,00 

  

Wydatki na składki ubezpieczenia społecznego 223 900,94 

Wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego 47 794,35 

  

Razem na ZUS 271 695,29 

  

KWOTA WYDANA Z BUDŻETU PAŃSTWA 27 605 812,26 

Źródło: Dane MOPS 

 

W ciągu 2009 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia  

(w oparciu o ustawę o pomocy społecznej) 9 598 środowiskom. Pośrednio pomoc trafiła do 

21 188 osób żyjących w tych środowiskach, co oznacza, iż pomocą zostało objętych 9,7% 

ogółu mieszkańców Sosnowca (wg danych o liczbie ludności na dzień 31.12.2009r.  

– 219 300 osób). 
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Wykres 30: Liczba środowisk objętych pomocą społeczną w latach 2007-2009 
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Źródło: Dane MOPS 

 

 

 

Wykres 31: Liczba środowisk objętych wsparciem w 2009 roku z podziałem na rejony pomocy 

środowiskowej 

 

Źródło: Dane MOPS 

Najwięcej środowisk (ponad 21%) obsłużył Punkt Terenowy nr 5 w rejonie 

„POGOŃ”. Punkt Terenowy Nr 1 „ZAGÓRZE” zapewnił wsparcie dla prawie 19% 

środowisk otrzymujących pomoc w Sosnowcu. Blisko 18% środowisk zostało objętych 
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wsparciem przez pracowników Punktu Terenowego Nr 4 rejonu „WAWEL”. Punkt Terenowy 

Nr 2 „CENTRUM” obsłużył ponad 11% środowisk. Ponad 10% środowisk klientów pomocy 

społecznej obsługiwano w rejonie Punktu „KLIMONTÓW” a także w Punkcie Terenowym 

Nr 3 „NAFTOWA”. Teren całego miasta obsługuje Dział Rodzin przyznający pomoc dla 

rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, obsługujący 

ponad 5% środowisk oraz Specjalistyczny Zespół Pomocy Środowiskowej, który zapewnia 

pomoc szczególnie trudnej grupie klientów – osobom zaburzonym psychicznie. Zespół ten 

obsłużył w 2009 roku również ponad 5% wszystkich środowisk objętych pomocą Ośrodka.  

 

Wykres 32: Liczba korzystających z pomocy MOPS w stosunku do mieszkańców w rejonie 
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Źródło: Dane MOPS 

Jeśli uwzględnić liczbę mieszkańców zameldowanych w poszczególnych rejonach 

obsługiwanych przez Zespoły Pomocy Środowiskowej zauważyć można, że największe 

zapotrzebowanie na różne świadczenia pomocowe występuje w rejonie „POGOŃ”, gdzie 

15,5% ogółu mieszkańców korzysta ze wsparcia Ośrodka, następnie w rejonie „CENTRUM” 

14,3% i w rejonie Punktu Terenowego Nr 3 „NAFTOWA” 9,7%. W rejonach „WAWEL” 

oraz „KLIMONTÓW” zapotrzebowanie na świadczenia pomocowe kształtuje się na takim 

samym poziomie – 8,7%. Mimo, iż pod względem liczby zameldowanych osób najliczniejszy 

jest rejon „ZAGÓRZE”, pomocą objęto tu jedynie 7,2% mieszkańców. 
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Wykres 33: Liczba środowisk korzystających z pomocy MOPS z podziałem na płeć wnioskodawcy 

 

Źródło: Dane MOPS 

 

Wśród występujących z wnioskiem o pomoc w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Sosnowcu dominują kobiety. Stanowiły one 63% ubiegających się o wsparcie w 2009 roku. 

 

Wykres 34: Liczba osób żyjących w środowiskach korzystających z pomocy społecznej w Sosnowcu  

w 2009 roku 

 
Źródło: Dane MOPS 

Nieco ponad 46% wnioskodawców to osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa 

domowe. Wieloosobowe środowiska (tj. takie, które składają się z czterech i więcej osób) to 

niecałe 20% środowisk objętych wsparciem. 
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Wykres 35: Liczba środowisk korzystających z pomocy MOPS z podziałem na poziom wykształcenia 

wnioskodawców 

Źródło: Dane MOPS 

Prawie 31% osób ubiegających się o pomoc to osoby z wykształceniem zawodowym, 

kolejną grupę stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym (28%). Co piąty wnioskujący 

o wsparcie posiadał wykształcenie średnie, a tylko nieco ponad 2% występujących o pomoc 

miało wykształcenie wyższe. 

Tabela 31: Zbiorowość wnioskodawców pomocy ze względu na stan cywilny w 2009 roku 

Zbiorowość wnioskodawców ze względu na 

stan cywilny i rodzinny 

Liczba 

wnioskodawców 
% 

Kawaler 981 10,22% 

Kawaler z 1 dzieckiem 20 0,21% 

Kawaler z 2 dzieci 1 0,01% 

Panna 442 4,61% 

Panna z 1 dzieckiem 210 2,19% 

Panna z 2 dzieci 83 0,86% 

Panna z 3 i więcej dzieci 37 0,39% 

Konkubinat 144 1,50% 

Konkubinat z 1 dzieckiem 138 1,44% 

Konkubinat z 2 dzieci 76 0,79% 

Konkubinat z 3 i więcej dzieci 55 0,57% 

W związku małżeńskim 802 8,36% 

W związku małżeńskim z 1 dzieckiem 492 5,13% 

W związku małżeńskim z 2 dzieci 528 5,50% 
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Zbiorowość wnioskodawców ze względu na 

stan cywilny i rodzinny 

Liczba 

wnioskodawców 
% 

W związku małżeńskim z 3 i więcej dzieci 269 2,80% 

Rozwiedzieni lub w separacji 1 594 16,61% 

Rozwiedzieni lub w separacji z 1 dzieckiem 387 4,03% 

Rozwiedzieni lub w separacji z 2 dzieci 344 3,58% 

Rozwiedzieni lub w separacji 

3 i więcej dzieci 
182 1,90% 

Wdowa, wdowiec 1 115 11,62% 

Wdowa, wdowiec z 1 dzieckiem 122 1,27% 

Wdowa, wdowiec z 2 dzieci 62 0,65% 

Wdowa, wdowiec z 3 i więcej dzieci 19 0,20% 

Brak danych 1 495 15,58% 

Razem  9 598 100,00% 

Źródło: Dane MOPS 

Największą część osób ubiegających się o wsparcie z pomocy społecznej w Sosnowcu 

stanowiły osoby rozwiedzione i w separacji (26,1%). Prawie 22% wnioskodawców to osoby 

będące w związku małżeńskim, a kolejne prawie 14% to wdowy i wdowcy. Co dziesiąty 

wnioskodawca był kawalerem. Panny (w tym panny z dziećmi) ubiegające się o wsparcie  

w 2009 roku stanowiły 8% wnioskodawców. Co dwudziesty klient pomocy społecznej żyje  

w konkubinacie. 

Tabela 32: Liczba dzieci żyjących w gospodarstwach domowych wnioskodawców pomocy społecznej  

w 2009 roku 

Liczba dzieci 
Liczba  

wnioskodawców 
% 

Brak dzieci 5 092 53,05% 

Jedno 1 459 15,20% 

Dwoje 1 038 10,81% 

Troje 396 4,13% 

Czworo 108 1,13% 

Pięcioro 38 0,40% 

Sześcioro i więcej 15 0,16% 

Brak danych 1 452 15,13% 

Razem 9 598 100,00% 

Źródło: Dane MOPS 

Ponad połowę wnioskodawców pomocy stanowiły osoby bezdzietne. Wśród 

posiadających dzieci dominują osoby z jednym dzieckiem lub dwojgiem dzieci. 
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Tabela 33: Liczba rodzin żyjących we wspólnym gospodarstwie domowym klientów MOPS w Sosnowcu  

w 2009 roku 

Liczba rodzin 

żyjących w gosp. 

domowym klientów 

MOPS w Sosnowcu 

Wnioskodawcy 

Ogółem 
% do ogółu 

(N=9598) 

Kobiety % 

(N=6039) 

Mężczyźni % 

(N=3559) 

Jedna 9 031 94,09% 94,06% 94,16% 

Dwie 538 5,61% 5,61% 5,59% 

Trzy 29 0,30% 0,33% 0,25% 

Razem: 9 598 100,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: Dane MOPS 

Około 6% wnioskodawców pomocy żyje w gospodarstwach domowych składających się  

z więcej niż jednej rodziny. 

 

Tabela 34: Zbiorowość wnioskodawców pomocy ze względu na dekadę urodzenia w roku 2009 

Dekada urodzenia 
Liczba  

wnioskodawców 
% 

1901 – 1910 3 0,03% 

1911 – 1920 100 1,04% 

1921 – 1930 509 5,30% 

1931 – 1940 631 6,57% 

1941 – 1950 1 078 11,23% 

1951 – 1960 2 294 23,90% 

1961 – 1970 1 448 15,09% 

1971 – 1980 1 680 17,50% 

1981 powyżej 969 10,10% 

Brak danych 886 9,23% 

Razem 9 589 100,00% 

Źródło: Dane MOPS 

 

Prawie co czwarty klient Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to osoba między  

50 a 59 rokiem życia. Ponad 24% stanowią osoby w wieku powyżej sześćdziesiątego roku 

życia. Ponad 17% wnioskujących o wsparcie to osoby mieszczące się w przedziale wieku 

między 30 a 39 rokiem życia, a kolejne nieco ponad 15% przynależy do przedziału wieku 

między 40 a 49 rokiem życia. Co dziesiąta osoba występująca z wnioskiem nie przekroczyła 

trzydziestego roku życia. 
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Tabela 35: Zbiorowość wnioskodawców pomocy ze względu na aktywność zawodową i życiową  

w 2009 roku 

Zbiorowość 

wnioskodawców pomocy 

w Sosnowcu ze względu 

na aktywność zawodową 

i życiową 

Zbiorowość ogółem 

(n=9598 ) % 

Kobiety 

(n=6039) % 

Mężczyźni 

(n=3559)% 

Liczba 

wnioskodawców 
% % % 

Pracuje 929 9,68% 11,99% 5,76% 

Nie pracuje 1 251 13,03% 10,96% 16,55% 

Student 42 0,44% 0,50% 0,34% 

Uczeń 132 1,38% 1,37% 1,38% 

Rencista 1 329 13,85% 15,58% 10,90% 

Emeryt 1 108 11,54% 13,98% 7,42% 

Po wyjściu z zakładu 

karnego 
9 0,09% 0,00% 0,25% 

Praca dorywcza 218 2,27% 1,16% 4,16% 

Na zasiłku dla 

bezrobotnych 
129 1,34% 1,54% 1,01% 

Bez prawa do zasiłku 2 897 30,18% 30,47% 29,70% 

Brak danych 1 554 16,19% 12,45% 22,53% 

Razem 9 598 100,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: Dane MOPS 

Jedynie co dziesiąty klient ubiegający się o wsparcie z pomocy społecznej posiada 

status osoby zatrudnionej. Większość (ponad 30%) korzystających ze wsparcia Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią osoby bezrobotne w tym głównie bez prawa do 

zasiłku. 

Tabela 36: Główne przyczyny ubiegania się o pomoc w 2009 roku 

Główna dysfunkcja 

klientów pomocy 

społecznej w Sosnowcu 

odnotowana w kartotece 

Ogółem Kobiety Mężczyźni 

Liczba 

wnioskodawców 

% 

(N=9598) 

% 

(N=6039) 

% 

(N=3559) 

Sieroctwo 495 5,16% 6,31% 3,20% 

Bezdomność 228 2,38% 0,50% 5,56% 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 
13 0,14% 0,22% 0,00% 

Bezrobocie 3 058 31,86% 32,95% 30,01% 

Niepełnosprawność 2 285 23,81% 23,00% 25,18% 

Długotrwała choroba 800 8,34% 10,15% 5,25% 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych 

110 1,15% 1,34% 0,81% 
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Główna dysfunkcja 

klientów pomocy 

społecznej w Sosnowcu 

odnotowana w kartotece 

Ogółem Kobiety Mężczyźni 

Liczba 

wnioskodawców 

% 

(N=9598) 

% 

(N=6039) 

% 

(N=3559) 

Rodzina niepełna 256 2,67% 4,11% 0,22% 

Rodzina wielodzietna 31 0,32% 0,46% 0,08% 

Przemoc w rodzinie 48 0,50% 0,76% 0,06% 

Alkoholizm 24 0,25% 0,25% 0,25% 

Narkomania 1 0,01% 0,02% 0,00% 

Trudności w 

przystosowaniu się do życia 

po opuszczeniu zakładu 

karnego 

11 0,11% 0,03% 0,25% 

Trudności w 

przystosowaniu się do życia 

po opuszczeniu placówki 

opiekuńczo-wychowawczej 

12 0,13% 0,12% 0,14% 

Zdarzenie losowe 10 0,10% 0,08% 0,14% 

Sytuacja kryzysowa 4 0,04% 0,07% 0,00% 

Brak danych 2 212 23,05% 19,64% 28,83% 

Razem  9 598 100% 100% 100% 

Źródło: Dane MOPS 

 

Głównymi powodami ubiegania się o pomoc ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sosnowcu było bezrobocie i niepełnosprawność. Dla niemal 32% klientów 

główną przyczyną niedostatku w rodzinie jest bezrobocie jej członka. W przypadku prawie 

24% środowisk jest to niepełnosprawność. Jeśli dodamy do tego długotrwałą chorobę, która 

jest główną przyczyną dla ponad 8% klientów to okaże się, że te trzy dysfunkcje dotyczą 

ponad 64% wszystkich klientów MOPS-u.  

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są, w szczególności gdy obok 

występującego problemu, spełnione są warunki dotyczące kryterium dochodowego tj.: 

 477 zł - dla osoby samotnie gospodarującej,  

 351 zł - dla osoby w rodzinie. 

Warunki odpłatności za niektóre usługi świadczone w stosunku do osób 

przekraczających, w/w kryteria regulują odpowiednie uchwały rady miasta.  

Przy przyznawaniu pomocy związanej z opieką zastępczą obowiązują również inne, 

bardziej zróżnicowane kryteria dochodowe.  
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Tabela 37: Środowiska objęte wsparciem w 2009 roku z podziałem na progi dochodowe 

Dochód w zł na osobę  

w rodzinie 
Liczba rodzin % 

0-50 1 246 13,0% 

50-100 342 3,5% 

100-150 388 4,0% 

150-250 875 9,1% 

250-351 838 8,6% 

351-477 759 7,9% 

477 i więcej 1 946 20,3% 

Brak danych (praca 

socjalna, poradnictwo 

psychologiczne i prawne) 

3 222 33,6% 

RAZEM 9 598 100% 

Źródło: Dane MOPS 

Najliczniejszą grupę w 2009 roku stanowiły środowiska korzystające z pomocy  

w formie pracy socjalnej – ponad 33%. Ponad 20% środowisk objętych wsparciem  

o dochodzie na osobę powyżej 477zł to korzystający z różnych form opieki zastępczej oraz 

usług z częściową odpłatnością (np. usługi opiekuńcze, pensjonariusze dziennych domów 

pomocy społecznej itp.). Kolejną grupę stanowiły środowiska o dochodzie na jednego 

członka rodziny od 0 do 50 złotych. Znaczną część tej grupy stanowili korzystający z pomocy 

w formie zasiłku stałego oraz bezrobotni mężczyźni prowadzący jednoosobowe gospodarstwa 

domowe. W pozostałych przedziałach dochodowych w większości środowisk przynajmniej 

jeden członek rodziny boryka się z problemem bezrobocia. 

Tabela 38: Liczba osób i rodzin – korzystających w 2009 roku z pomocy społecznej w Sosnowcu 

Rodzaje świadczeń i pomocy 

przyznanej w Sosnowcu 

Liczba osób 

otrzymujących 

świadczenia 

Liczba rodzin 

otrzymujących 

świadczenia 

Liczba osób  

w rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych i zadań własnych 
8 814 6 376 16 104 

Świadczenia przyznane  

w ramach zadań zleconych 
731 716 1 109 

Świadczenia przyznane  

w ramach zadań własnych 
8 738 6 305 16 043 

Pomoc udzielona  

w postaci pracy socjalnej ogółem 
X 9 598 21 188 
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Rodzaje świadczeń i pomocy 

przyznanej w Sosnowcu 

Liczba osób 

otrzymujących 

świadczenia 

Liczba rodzin 

otrzymujących 

świadczenia 

Liczba osób  

w rodzinach 

Pomoc udzielona wyłącznie  

w postaci pracy socjalnej 
x 3 222 5 084 

Źródło: Dane MOPS 

W roku 2009 w Sosnowcu 8 814 świadczeniobiorcom żyjących w 6 376 rodzinach 

przyznano decyzją świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych lub zadań 

własnych. 

Zadanie polegające na udzielaniu pomocy w formie dożywiania MOPS realizuje we 

współpracy z innymi jednostkami, zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z ustawą kryterium dochodowe uprawniające do 

tego typu wsparcia jest podwyższone do 150%. W 2009 roku Programem objęto 9 442 osoby. 

Z pomocy w formie posiłku skorzystało 2 601 osób, w tym 2 061 to dzieci uczęszczające do 

przedszkoli i żłobków oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych.  

Dzieci z rodzin, które z różnych przyczyn mają trudności w prawidłowym 

wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych mogą korzystać z częściowej opieki 

dziennej oferowanej przez świetlice środowiskowe. Z udziału w zajęciach i wyżywienia  

w 2 świetlicach działających w systemie pomocy społecznej w 2009 roku korzystało łącznie  

21 dzieci. 

Ośrodek swoim klientom zapewnia pomoc psychologiczną, prawną oraz pomoc  

w formie pracy socjalnej. W 2009 roku zainteresowani skorzystali z 557 konsultacji  

i porad psychologicznych oraz 739 konsultacji i porad prawnych. Jeżeli konieczne jest 

jedynie podjęcie działań w formie pracy socjalnej nie jest wymagane przeprowadzanie 

wywiadu środowiskowego. W takim przypadku nie jest również brane pod uwagę kryterium 

dochodowe. W 2009 roku z tej formy wsparcia korzystały 3 222 środowiska. Pracownicy 

socjalni zdiagnozowali przemoc domową w 150 rodzinach, założyli 9 niebieskich kart,  

a 198 niebieskich kart było spisanych przez policję. Ciągłą pomocą obejmowano 48 osób 

uzależnionych i 3 rodziny współuzależnione (45 uzależnionych od alkoholu, 3 od narkotyków 

i środków psychoaktywnych). Pracownicy wraz z psychologiem zmotywowali osoby 

uzależnione do podjęcia leczenia i ustalili miejsca w ośrodkach terapii dla 37 osób. 

W stosunku do 357 osób zastosowano metodę kontraktu socjalnego. Praca socjalna 

prowadzona metodą środowiskową uzupełniana jest działaniami projektowymi.  
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W roku 2009 Ośrodek kontynuował realizację projektu systemowego „Moda  

na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu w roku 2009 była poprawa funkcjonowania 

klientów MOPS w sferze życia społecznego i zawodowego. Całkowity koszt projektu w roku 

2009 to 1 960 427,68 zł, z czego 225 561,79zł stanowił wkład własny. 

Projekt adresowany był do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz 

zatrudnionych, które zagrożone są wykluczeniem społecznym, będących jednocześnie 

osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) i korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, a także osób korzystających ze 

świadczeń finansowanych na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Udział w projekcie systemowym w roku 2009 

rozpoczęło 213 osób. Fakt, iż z pomocy Ośrodka częściej korzystają kobiety znalazł 

odzwierciedlenie także w strukturze uczestników projektu. 

Wykres 36: Liczba beneficjentów projektu systemowego w MOPS ze względu na płeć w 2009 roku 

17% 83%

Mężczyźni Kobiety

 

Źródło: Dane MOPS 

 

Podobnie jak w ubiegłym roku, najliczniej reprezentowaną grupą były osoby 

pomiędzy 26 a 35 rokiem życia, stanowiące 28% wszystkich beneficjentów (wykres nr 36). 
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Wykres 37: Beneficjenci projektu w podziale na grupy wiekowe w 2009 roku 
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Źródło: Dane MOPS 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania pomocy społecznej korzystając 

z szeroko rozbudowanej bazy jednostek organizacyjnych, tworzących System Pomocy 

Społecznej w mieście. 

Działania podejmowane na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w 2009 r. 

Pomoc na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych zabezpieczana przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu obejmuje w szczególności: 

1. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (opieka, pielęgnacja, pomoc  

w prowadzeniu gospodarstwa domowego), 

2. zadania z zakresu rehabilitacji społecznej: 

-  dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, 

- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, 

3. pobyt w dziennych domach pomocy społecznej (zajęcia rekreacyjne, usprawniające, 

wyżywienie), 

4. pobyt w domach pomocy społecznej (placówki całodobowego pobytu), 

5. usługi świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych 

intelektualnie przez Środowiskowy Dom Samopomocy „SALVE” oraz 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia przy ul. Grota Roweckiego. 

6. pomoc w usamodzielnianiu osób z zaburzeniami psychicznymi – pobyt w mieszkaniu 

chronionym, 

W 2009 r. z pomocy w formie usług skorzystało 1055 mieszkańców Sosnowca. 

Wykonano łącznie 292 285 godzin usług w tym usługi opiekuńcze (należące do zadań 
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własnych gminy) oraz usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi (należące 

do zadań zleconych).  

Tabela 39: Usługi opiekuńcze w 2009 r. 

Rodzaj usług 

Ilość 

wykonanych 

godzin 

Całkowity 

koszt usług 

opiekuńczych 

Liczba osób 

korzystających  

z usług 

Usługi  

opiekuńczo-pielęgnacyjne 
124 055 988 280 zł 396 

Usługi  

opiekuńczo-gospodarcze 
153 168 929 377 zł 581 

Usługi specjalistyczne  3 352 44 070 zł 30 

Razem usługi własne 280 575 1 961 727 zł 1 007 

Usługi specjalistyczne dla 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi zlecone 

11 710 152 282 zł 48 

Ogółem 292 285 2 114 009 zł 1 055 

Źródło: Dane MOPS 

Dofinansowanie do działalności warsztatów terapii zajęciowej  

W Sosnowcu funkcjonują dwa warsztaty terapii zajęciowej, do których uczęszcza  

80 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 

1. WTZ przy Fundacji im. Brata Alberta z siedzibą przy ul. Mikołajczyka 55.  

W zajęciach prowadzonych przez WTZ bierze udział 35 osób. 

2. WTZ przy TPD oddział miejski Sosnowiec z siedzibą przy ul. Jodłowej 1.  

W zajęciach prowadzonych przez WTZ bierze udział 45 osób.  

W 2009 r. dofinansowanie z PFRON wynosiło 90% kosztów, natomiast powiat 

poniósł 10% kosztów pobytu uczestników w WTZ. 

 

Tabela 40: Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w 2009 roku 

Liczba uczestników 

WTZ  

Koszt roczny pobytu uczestników 

z wszystkich źródeł finansowania  

W tym dofinansowanie  

z powiatu  

80 1 315 200 131 520 

Źródło: Dane MOPS 
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Dofinansowanie z środków PFRON do pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach 

rehabilitacyjnych (zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej) 

W roku 2009 o przyznanie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ubiegało się 

2 204 osób, w tym 408 opiekunów. Dofinansowanie otrzymało 855 osób, w tym 613 osób 

niepełnosprawnych oraz 242 opiekunów. Dotacja z PFRON na realizację zadań związanych  

z dofinansowaniem turnusów rehabilitacyjnych w roku 2009 wynosiła 630 977 zł. Kwota ta 

wystarczyła na przyznanie dofinansowań dla zaledwie 38,8% wnioskodawców. 

Tabela 41: Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w 2009 roku 

Wyszczególnienie Rok 2009 

Liczba osób ubiegających się o dofinansowanie 

w tym: opiekunów 

2 204 

408 

Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie 

w tym:  

osoby dorosłe 

dzieci 

opiekunowie 

855 

 

493 

120 

242 

Wykorzystane środki finansowe / w zł / 630 977 

% zabezpieczenia potrzeb 38,79% 

Źródło: Dane MOPS 

Pomoc w formie pobytu w dziennych domach pomocy społecznej 

Na terenie miasta w 2009 roku funkcjonowały 3 dzienne domy pomocy społecznej dla 

100 seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Z usług świadczonych przez dzienne domy 

pomocy społecznej skorzystało 119 osób. 

Tabela 42: Liczba osób korzystających z pobytu w dziennych domach pomocy społecznej w 2009 roku 

Wyszczególnienie 
Liczba 

miejsc 

Liczba  

korzystających  

w 2009 r. 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

 ul. Szybikowa 
35 40 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej  

ul. Żeromskiego 
40 45 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

ul. Szymanowskiego 
25 34 

Łącznie 100 119 

Źródło: Dane MOPS 
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Pomoc w formie pobytu w domach pomocy społecznej 

Domy Pomocy Społecznej zapewniają całodobową opiekę osobom starszym  

i niepełnosprawnym. Na terenie miasta funkcjonują 2 domy przeznaczone dla osób  

w podeszłym wieku. Osoby przewlekle chore somatycznie, chore psychicznie, 

niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie umieszczane są poza terenem miasta. Obecnie na 

miejsca w DPS oczekuje 169 osób. 

Tabela 43: Liczba osób umieszczonych i ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej  

w 2009 roku 

Wyszczególnienie 2009 rok 

Ilość skompletowanych wniosków 108 

Ilość umieszczonych osób 

w tym: 

na terenie miasta 

poza terenem miasta 

66 

 

30 

36 

Ilość osób oczekujących na 

umieszczenie 

w tym: 

na terenie miasta 

poza terenem miasta 

169 

 

 

94 

79 

Źródło: Dane MOPS 

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 

Decyzją Wojewody Śląskiego Nr PS/II/9013/6/2/08 z dnia 26.06.2008r wydane 

zostało stałe zezwolenie na prowadzenie przez Miasto Sosnowiec Domu Pomocy Społecznej 

Nr 1 w Sosnowcu przy ul. Gen. Wł. Andersa 81b przeznaczonego dla 70 osób w wieku 

podeszłym. W placówce zamieszkuje stale 70 osób w wieku podeszłym, w tym 14 mężczyzn  

i 56 kobiet. 

Tabela 44: Zbiorowość mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z podziałem na przedziały wiekowe 

Przedział wiekowy 
Liczba 

mieszkańców 
% 

51-65 lat 4 6 

66-75 lat 14 20 

76-85 lat 38 54 

86 i więcej 14 20 

Źródło: Dane Dom Pomocy Społecznej nr 1. (DPS Nr 1) 

W Domu Pomocy Społecznej dominują osoby w wieku 76-85 lat. Średni wiek 

mieszkańca Domu Pomocy Społecznej Nr 1 wynosi 86 lat. 
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Tabela 45: Poziom sprawności ruchowej mieszkańców DPS Nr 1 

Sprawność ruchowa 
Liczba 

mieszkańców 

- poruszających się z pomocą opiekunów 30 

- poruszających się na wózkach z pomocą opiekunów 4 

- unieruchomionych w łóżku 6 

- nie wymagających pomocy osób drugich w poruszaniu się 26 

Żywienie 

- wymagających pomocy w karmieniu 28 

- wymagających karmienia 7 

Kąpanie 

- wymagających pomocy przy kąpaniu 12 

- wymagających kąpania 43 

Ubieranie 

- wymagających pomocy przy ubieraniu 19 

- wymagających ubierania 21 

Korzystanie z WC: 

- mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych  

(osoby pampersowane) 
26 

- mających problemy z zachowaniem higieny osobistej 55 

Źródło: Dane DPS Nr 1 

Liczna grupa osób zamieszkujących w Domu, ujawnia cechy demencji  

o zróżnicowanym stopniu nasilenia objawów i stanowi 39% ogółu populacji podopiecznych. 

Wykres 38: Wykształcenie mieszkańców DPS Nr 1 

 

Źródło: Dane DPS Nr 1 

Zbiorowość mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przede wszystkim stanowią 

osoby o wykształceniu podstawowym. 
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Dom Pomocy Społecznej Nr 2 

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 2 funkcjonuje od 

1967 roku. Został utworzony jako Dom Zasłużonego Nauczyciela, powołany do działania 

Uchwałą Nr 71/1279/67 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia  

12 stycznia 1967r. Od dnia 1 stycznia 1996r. Dom jest jednostką samorządową miasta 

(Uchwała Nr 325/XX/96 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 stycznia 1996r.) i realizuje 

zadania pomocy społecznej określone w Ustawie o Pomocy Społecznej z dnia 12.03.2004 

(Dz.. U. Nr 64, poz.593). Decyzją Wojewody Śląskiego Nr PS.II.9013/20/06 z dnia 27 lutego 

2007r. wydane zostało stałe zezwolenie na prowadzenie Domu potwierdzające osiągnięcie 

wymogów standaryzacyjnych. 

Do Domu kierowane są osoby na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sosnowcu. Dom przeznaczony jest dla 80 osób w podeszłym wieku 

wymagających całodobowej opieki. Obecnie w placówce przebywa 61 kobiet i 19 mężczyzn. 

Średnia wieku podopiecznych wynosi 80 lat. 

Tabela 46: Zbiorowość mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z podziałem na przedziały wiekowe 

Przedział 

wiekowy 

Liczba 

mieszkańców 
% 

Do 65 lat 2 2,5 

66-75 lat 15 19 

76-85 lat 37 46 

86 i więcej 26 32,5 

Źródło: Dane Dom Pomocy Społecznej Nr 2 (DPS Nr 2) 

 

Tabela 47: Poziom sprawności ruchowej mieszkańców DPS Nr 2 

Sprawność ruchowa 
Liczba 

mieszkańców 

-poruszających się z pomocą opiekunów 11 

-poruszających się na wózkach z pomocą opiekunów 7 

-unieruchomionych w łóżku 14 

- nie wymagających pomocy osób drugich w poruszaniu się 47 

Żywienie 

-wymagających pomocy w karmieniu 13 

-wymagających karmienia 7 

Kąpanie 

-wymagających pomocy przy kąpaniu 27 

-wymagających kąpania 37 
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Sprawność ruchowa 
Liczba 

mieszkańców 

Ubieranie 

-wymagających pomocy przy ubieraniu 10 

- wymagających ubierania 14 

Korzystanie z WC: 

-mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych (osoby 

pampersowane) 
20 

-mających problemy z zachowaniem higieny osobistej 14 

Źródło: Dane DPS Nr 2 

Pomoc w usamodzielnianiu osób z zaburzeniami psychicznymi  

– pobyt w mieszkaniu chronionym 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi korzystają z usamodzielnienia w Mieszkaniu 

Chronionym przy ul. Piłsudskiego 24/8. Mieszkanie przeznaczone jest dla 5 osób. W roku 

2009 korzystało z niego 7 osób. 

Pomoc w formie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

oraz niepełnosprawnych intelektualnie 

Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych 

intelektualnie świadczone są przez Środowiskowy Dom Samopomocy „SALVE” przy  

ul. Lenartowicza 73 oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia przy ul. Grota Roweckiego 2,  

w skład którego wchodzą. Środowiskowy Dom Samopomocy i Specjalistyczny Dzienny Dom 

Pomocy Społecznej. 

Tabela 48: Liczba osób korzystających z usług środowiskowych domów samopomocy oraz 

Specjalistycznego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2009 roku 

Wyszczególnienie 
Liczba 

miejsc 

Liczba 

korzystających  

w 2009 r 

ŚDS „Salve” 

(dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi) 

79 103 

ŚDS przy ul Grota Roweckiego 

(dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie)  

38 48 

SDDPS przy ul Grota Roweckiego 

(dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie) 

15 10 

Łącznie 132 161 

Źródło: Dane MOPS 
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Środowiskowy Dom Samopomocy „SALVE” w Sosnowcu 

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje program rehabilitacji społecznej. 

Uczestnikami są osoby z terenu Sosnowca, cierpiące na choroby psychiczne oraz 

niepełnosprawne intelektualnie z jednoczesnym rozpoznaniem psychiatrycznym lub 

neurologicznym, nie umiejące samodzielnie radzić sobie w środowisku, dlatego też 

rehabilitacja przewidziana jest na pół roku i przedłużana w razie potrzeby z nastawieniem na 

możliwości uczestnika. Warunkiem przyjęcia jest skierowanie od lekarza psychiatry oraz 

decyzja MOPS wydawana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Najczęściej są to 

osoby samotne, nieposiadające rodzin oraz nie utrzymujące z nimi kontaktu. Dlatego 

niezmiernie ważne jest pozyskiwanie rodzin do współpracy przy tworzeniu grup 

samopomocowych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób chorych psychicznie 

i ich najbliższych. Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „SALVE” w roku 2009 

skorzystało 103 osoby.  

Stan na dzień 31.12.2009r : ogółem 82 osób, w tym : 

 osób przebywających w domu dziennego pobytu: 44, 

 osób przebywających w świetlicy: 31, 

 osób przebywających w hostelu: 7. 

Placówka dysponuje czterema miejscami hostelowymi całodobowego pobytu (dwoma 

męskimi i dwoma żeńskimi). Nie jest to liczba wystarczająca, gdyż potrzeby w tym zakresie 

są znacznie większe. W związku z tym niejednokrotnie zdarza się, że uczestnicy umieszczani 

są na tzw. dostawkach. Osiągnięto znaczące sukcesy w rehabilitacji osób psychicznie 

chorych, wskutek tego zmniejszyła się liczba hospitalizacji oraz wydłużył się okres remisji  

u poszczególnych uczestników. 

W roku 2009 1 osoba otrzymała mieszkanie i usamodzielniła się. Pracę podjęły  

2 osoby, 2 osoby zamieszkały w mieszkaniu chronionym. W domu pomocy społecznej 

umieszczono 2 osoby. 
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Wykres 39: Płeć osób korzystających z pomocy ŚDS „SALVE” 

 

Źródło: Dane ŚDS „SALVE” 

 

Wykres 40: Wiek osób korzystających z pomocy ŚDS „SALVE” 

 

Źródło: Dane ŚDS „SALVE” 

 

Formy opieki zastępczej 

Realizując zadania powiatu MOPS obejmował pomocą w formie rodzinnej opieki 

zastępczej 471 dzieci, które przebywały w 334 rodzinach zastępczych.  

Tabela 49: Liczba dzieci objętych rodzinną opieką zastępczą w 2009 roku 

Rodzaj danych 2009 

Rodziny zastępcze – ogółem 344 

 Dzieci w rodzinach zastępczych - ogółem 471 

Spokrewnione rodziny zastępcze 311 

 Dzieci w rodzinach spokrewnionych 414 
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Rodzaj danych 2009 

Niespokrewnione rodziny zastępcze 31 

 Dzieci w rodzinach niespokrewnionych 49 

Zawodowe rodziny zastępcze 2 

 Dzieci w rodzinach zawodowych 8 

Źródło: Dane MOPS  

Nie uległa zmianie struktura rodzin zastępczych, dominują wśród nich rodziny 

spokrewnione z dziećmi, które stanowią około 90% ogółu rodzin zastępczych. 

W rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenach innych powiatów w 2009r przebywało 

łącznie 63 dzieci pochodzących z Sosnowca.  

Tabela 50: Liczba obejmowanych pomocą usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych  

w 2009 roku 

Rodzaj  

świadczenia 

Liczba 

osób 

Pomoc na kontynuowanie nauki  73 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 11 

Pomoc rzeczowa na 

zagospodarowanie  
28 

Źródło: Dane MOPS  

Pomocą mogą być również objęci usamodzielniani wychowankowie opuszczający 

placówki opiekuńczo-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe 

ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, zakłady poprawcze, 

schroniska dla nieletnich oraz domy pomocy społecznej dla młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie, o ile są to osoby zdolne do samodzielnej egzystencji.  

W 2009r MOPS wypłacał pomoc na kontynuowanie nauki 21 wychowankom 

placówek i ośrodków na łączną kwotę 72 863,57zł. Czterech wychowanków zakończyło 

proces usamodzielnienia i otrzymało świadczenie pieniężne w łącznej kwocie 23 058zł,  

a 14 wychowanków otrzymało pomoc rzeczową o łącznej wartości 27 999zł. 
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Tabela 51: Liczba obejmowanych pomocą wychowanków instytucjonalnych form opieki w 2009 roku 

Rodzaj świadczenia 
Liczba 

osób 

Pomoc na kontynuowanie nauki  21 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 4 

Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie 14 

Źródło: Dane MOPS 

Sześciu osobom, które opuściły domy dziecka i trzem osobom, które opuściły 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy przyznano pobyt w mieszkaniach chronionych. 

W 2009 roku do sosnowieckich placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

socjalizacyjnego skierowano łącznie 68 dzieci, a w placówkach na terenie innych powiatów 

umieszczono 2 dzieci z Sosnowca. Łącznie w 2009r w placówkach poza Sosnowcem 

przebywało 36 dzieci pochodzących z naszego miasta. 

W całodobowych placówkach umieszczane są dzieci, wobec których sąd wydał 

postanowienie o takiej formie opieki. 

Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie 

W skład Centrum wchodzą funkcjonujące do roku 2003 jako samodzielne jednostki: 

Dom Dziecka Nr 1, 2 i 3 oraz Ośrodek Pomocy Wychowawczej, które z dniem powołania 

Centrum zostały przemianowane na Zespoły Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1, 2, 3 i 4. 

Nadrzędnym celem statutowym Centrum jest zapewnienie wszechstronnej pomocy, 

bezpieczeństwa fizycznego oraz psychicznego dziecku pozbawionemu właściwej opieki  

i wychowania ze strony najbliższych. Podejmowane działania prowadzone są w szczególności 

poprzez poradnictwo rodzinne, prawne, terapię rodzinną, inicjowanie i wspomaganie 

rodzinnych form zastępczej opieki nad dzieckiem. W placówkach Nr 1, 2 i 4 funkcjonują 

Grupy Usamodzielnienia dla wychowanków, którzy ukończyli 14 lat i realizują obowiązek 

szkolny. Ponadto powyższych Zespołach tworzy się po trzy miejsca interwencyjne.  

W Zespole Nr 3 funkcjonuje „Pokój matek”, który stwarza optymalne warunki małoletnim 

kobietom ciężarnym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej. „Pokój 

matek” umożliwia kontynuowanie nauki po urodzeniu dziecka, zapewnia profesjonalną 

pomoc pielęgniarską w trakcie trwania ciąży. Realizacja zadań Centrum odbywa się przy 

współpracy ośrodków pomocy społecznej, sądów rodzinnych, szkół, instytucji oświatowych, 

placówek służb zdrowia, policji, organizacji społecznych. 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Sosnowca na lata 2011-2020 

95 

 

Tabela 52: Analiza stanu liczebnego wychowanków w poszczególnych zespołach w roku 2009 roku 

Zespoły Opiekuńczo-Wychowawcze 

Ilość miejsc 
ZOW 1 ZOW 2 ZOW 3 ZOW 4 ogółem 

34 40 46 30 150 

miesiące Liczba dzieci 

Styczeń 41 49 45 35 170 

Luty 44 49 44 34 171 

Marzec 44 45 48 32 169 

Kwiecień 40 47 45 35 167 

Maj 40 46 46 35 167 

Czerwiec 39 45 46 35 165 

Lipiec 38 45 43 35 161 

Sierpień 37 43 39 32 151 

Wrzesień 37 41 36 35 149 

Październik 36 40 36 30 142 

Listopad 37 39 37 30 143 

Grudzień 38 38 36 32 144 

średnia 

miesięczna 
39 44 42 33 158 

Średnie miesięczne 

przekroczenie 

w stosunku do liczby 

miejsc 

5 4 (-4) 3 8 

Średnie miesięczne 

przekroczenie  

w stosunku do liczby 

wychowanków 

określonych 

standardami(30) 

9 14 12 3 38 

Źródło: Dane Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie (COWPDiR) 

 

Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 

W roku 2009 z usług Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego korzystało  

279 osób z mieszkających w Sosnowcu rodzin naturalnych, zastępczych, adopcyjnych oraz 

dzieci z zespołów opiekuńczo-wychowawczych. Wśród całej grupy korzystających z pomocy 

było 193 dorosłych i 86 dzieci. Dominowały kobiety, które stanowiły 63% wszystkich 

korzystających z pomocy. 
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Wykres 41: Klienci Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 

62%

38%

Kobiety Mężczyźni

 

Źródło: Dane Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (POA-O) 

 

 

 

 
Wykres 42: Osoby korzystające z usług POA-O wg rodzaju rodziny z podziałem na płeć 
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Żródło: Dane POA-O 
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Wykres 43: Osoby korzystające z usług POA-O wg rodzaju rodziny z podziałem na wiek 
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Źródło: Dane POA-O 

 

Wykres 44: Osoby korzystające z usług POA-O wg rodzaju rodziny z podziałem na wykształcenie 
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Źródło: Dane POA-O 
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Tabela 53: Problemy dotyczące rodzin 

Rodzina naturalna Liczba osób 

brak informacji nt. różnych form rodzinnej opieki zastępczej 20 

zagrożenie umieszczeniem lub umieszczenie dziecka poza 

rodziną 
25 

problemy opiekuńczo-wychowawcze 33 

rozważanie decyzji oddania dziecka do adopcji 6 

przejęcie opieki przez rodzica biologicznego nad dzieckiem 

umieszczonym w rodzinie zastępczej  
6 

problemy osobiste, małżeńskie, rodzinne, dot. funkcjonowania 

w grupie rówieśniczej 
7 

zgłoszenie gotowości pełnienia funkcji rodziny 

zaprzyjaźnionej 
1 

uzależnienie 1 

Rodzina zastępcza Liczba osób 

problemy dotyczące opieki i wychowania dzieci przyjętych do 

rodziny zastępczej 
51 

zgłaszana gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 10 

problemy osobiste, rodzinne, dot. funkcjonowania w grupie 

rówieśniczej 
16 

umieszczenie dziecka poza rodziną (placówka) 3 

przejęcie przez rodzica biologicznego opieki nad dzieckiem 

umieszczonym w rodzinie zastępczej  
1 

Rodzina adopcyjna Liczba osób 

problem dotyczący braku posiadania biologicznego potomstwa  55 

Źródło: Dane POA-O 

Tabela 54: Rodzaje usług świadczonych przez POA-O 

Rodzina naturalna Liczba osób 

pomoc pedagogiczna 54 

pomoc psychologiczna 8 

terapia psychologiczna 2 

warsztaty „Szkoła dla Rodziców” 10 

pilotowanie kontaktów rodziców biologicznych z dziećmi 

umieszczonymi w rodzinie zastępczej 
7 

grupa młodzieżowa 2 

kwalifikacja na rodzinę zaprzyjaźnioną 1 
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Rodzina zastępcza Liczba osób 

pomoc pedagogiczna 27 

pomoc psychologiczna 2 

kwalifikacja na rodzinę zastępczą 10 

spotkania grup wsparcia 20 

szkolenie 7 

grupa młodzieżowa 5 

konsultacje rodzinne 5 

terapia rodzinna 2 

nadzór nad kontaktami preadopcyjnymi dzieci przebywających 

w rodzinie zastępczej 
3 

Rodzina adopcyjna Liczba osób 

kwalifikacja na rodzinę adopcyjną 55 

Źródło: Dane POA-O 

 

Tabela 55: Dzieci zgłoszone w 2009 r. z zespołów opiekuńczo-wychowawczych 

Problem Liczba dzieci 

sieroctwo, brak opieki ze strony rodziców biologicznych 67 

Rodzaj usług  Liczba dzieci 

poszukiwanie rodziny adopcyjnej (w kraju i poza granicami 

kraju) 
61 

poszukiwanie rodziny zastępczej 8 

 umieszczenie w rodzinie adopcyjnej polskiej 24 

umieszczenie w rodzinie adopcyjnej zagranicznej 12 

wycofanie z poszukiwań rodziny adopcyjnej 6 

Źródło: Dane POA-O 

 

Tabela 56: Dzieci zgłoszone w 2009 roku z zespołów opiekuńczo-wychowawczych z podziałem na płeć 

Kobiety Mężczyźni 

31 36 

Źródło: Dane PAO-A 
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Tabela 57: Dzieci zgłoszone w 2009 roku z zespołów opiekuńczo-wychowawczych z podziałem na wiek 

Wiek Liczba dzieci 

do 5 lat 24 

6-10 lat 22 

11-15 lat 21 

Łącznie 67 

Źródło: Dane PAO-A 

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia 

Centrum jest jednostką o zasięgu lokalnym powołaną do udzielania pomocy osobom  

i rodzinom wymagającym wsparcia. Podstawowym celem działalności Centrum jest realizacja 

zadań własnych z zakresu pomocy społecznej podejmowanych jako zintegrowany system 

działań profilaktycznych, usamodzielniających, rehabilitacyjnych, adaptacyjnych, 

kompensacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych zmierzających do optymalnego 

zaspokojenia potrzeb osób i rodzin znajdujących się trwale lub przejściowo trudnej sytuacji 

życiowej, a w szczególności: 

W 2009 roku Centrum tworzyły następujące działy organizacyjne: 

1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej; 

2. Mieszkania Chronione; 

3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej; 

4. Świetlica Socjoterapeutyczna; 

5. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia; 

 Dzienny Dom Pomocy Społecznej; 

 Środowiskowy Dom Samopomocy; 

6. Ogrzewalnia. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – w okresie 2009 roku zadania były realizowane  

w ramach Programu Pomocy na Rzecz Rodzin Zagrożonych Kryzysem. 

Głównymi zadaniami pozostały: 

 Świadczenie specjalistycznych usług pedagogicznych, 

psychologicznych, socjalnych i prawnych; 

 Zapewnienie tymczasowego, całodobowego schronienia osobom lub 

rodzinom znajdującym się w kryzysie; 
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 Prowadzenie punktów konsultacyjnych; 

 Ścisła współpraca z innymi instytucjami pomocowymi. 

W roku 2009 liczba osób objętych pomocą w ramach interwencji kryzysowej wyniosła 

420. Konieczność kontynuacji zgłoszonej sprawy – dalsza praca objęta kontraktem, to efekt 

525 odrębnych spotkań z klientami. Zgłaszane najczęściej sprawy zostały dla potrzeb 

Ośrodka zaklasyfikowane do kilku kategorii W ujęciu statystycznym dane przedstawiają się 

następująco:  

 Przemoc psychiczna i fizyczna - 41 zgłoszeń; 

 Kryzys rodziny- 59 zgłoszenia; 

 Trudności opiekuńczo - wychowawcze – 14 zgłoszeń; 

 Trudności adaptacyjne- 57 zgłoszeń; 

 Nadużywanie środków psychoaktywnych- 22 zgłoszenia; 

 Nadużywanie alkoholu, współuzależnienie – 26 zgłoszeń; 

 Bezdomność- 18 zgłoszeń; 

 Zaburzenia psychiczne – 9 zgłoszeń; 

 Samobójstwo – 3 zgłoszenia; 

 Żałoba- 9 zgłoszeń; 

 Inne- 23 zgłoszeń; 

 Prawne – 139 zgłoszenia. 

Osoby korzystające z pomocy w formie interwencji kryzysowej to najczęściej 

mieszkańcy Sosnowca – 349 osób. 71 zgłoszeń pochodzi z miast ościennych. 

Tabela 58: Korzystający z pomocy według dzielnic 

Obszar miasta Sosnowca Osoby korzystające z pomocy 

Zagórze 114 

Środula 26 

Centrum 35 

Pogoń 30 

Juliusz 11 

Klimontów 4 

Stary Sosnowiec 18 

Milowice 9 

Niwka 25 

Sielec 26 

Kazimierz Górniczy 4 
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Obszar miasta Sosnowca Osoby korzystające z pomocy 

Maczki 2 

Sosnowiec – bez podania ulicy 

zamieszkania 
24 

Anonimowo 21 

  

Źródło: Dane Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia (CUSiW) 

Wykres 45: Wiek klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
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Źródło: Dane CUSiW 

Często przyjmowane interwencje mają charakter poradnictwa telefonicznego. 

Całodobowa specyfika pracy Ośrodka, możliwość zachowania anonimowości i brak 

rejonizacji sprawiają, że ta forma kontaktu jest dostępna dla większej grupy klientów. W roku 

2009 przyjęto 470 zgłoszeń telefonicznych, z czego; 

 interwencje związane z umówieniem terminu bezpośredniego kontaktu 

klienta w Ośrodku – 240 osób, 

 interwencje przyjęte w godzinach nocnych – 39, 

 interwencje przyjęte anonimowo – 100, 

 interwencje przyjęte od innych instytucji ,związane z koniecznością 

koordynacji działań dot. ustaleniem formy pomocy – 91. 

Specyfiką interwencji jest również możliwość udzielenia schronienia osobie lub 

rodzinom znajdującym się w kryzysie. W roku 2009 pomocy hostelowa była zasadna  

w przypadku 35 rodzin, tj. 75 osób, z czego: 

 kobiety – 32, 

 mężczyźni – 10, 

 dzieci – 33. 
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Okres pobytu zawsze zależy od sytuacji klienta. Regulaminowo wynosi on 3 miesiące 

jednak w uzasadnionych przypadkach jest przedłużany do momentu rozwiązania problemu 

będącego następstwem umieszczenia. 

W przypadkach rodzin przebywających w hostelu i tych, które opuściły Ośrodek  

w 2009r. kryzys został rozwiązany w sposób następujący:  

 6 rodzin wróciło do swojego miejsca zamieszkania po wcześniejszym 

rozwiązaniu problemu będącego przyczyną umieszczenia; 

 2 rodziny uzyskały pomoc grupy wsparcia w środowisku; 

 5 rodzin zostało przeniesionych do innych Ośrodków Wsparcia 

zgodnie ze specyfiką problemu; 

 7 rodzin uzyskało mieszkania z MZZL 

 1 rodzina wynajęła samodzielnie mieszkanie 

 5 rodzin nie podało informacji o dalszym miejscu pobytu 

 9 rodzin przebywa w hostelu do 2010r. 

Ośrodek posiada tzw. „gorące miejsca” dla osób w szczególnie trudnej sytuacji, 

wymagających natychmiastowego, krótkoterminowego schronienia W przypadku 12 osób 

umieszczenie w hostelu miało miejsce w godzinach nocnych (nagłe wypadki kryzysowe). 

Istotną rolę w pracy z klientem będącym w kryzysie odgrywa pomoc psychologiczna 

świadczona dla osób z zewnątrz jak i dla mieszkańców hostelu. Pomoc jest udzielana  

w formie konsultacji i porad dla zainteresowanych oraz w postaci regularnych sesji 

psychoterapii indywidualnej, zajęć korekcyjno-rozwojowych dla dzieci, spotkań rodzinnych 

oraz terapii małżeńskiej. W sumie w roku 2009r. przeprowadzono: 

 konsultacje – 49 osoby (67 spotkań), 

 psychoterapia indywidualna – 62 osoby (750 spotkań), 

 badania psychologiczne – 15 osób, 

 praca z dzieckiem – 2 dzieci ( 6 spotkań). 

Zgodnie z interdyscyplinarnym podejściem do klienta, ważnym aspektem pracy 

Ośrodka jest udzielane poradnictwa prawnego. W przebiegu 2009r. pomocą prawna zostało 

objętych 136 osób, a przeprowadzono 520 konsultacji prawnych. Obok indywidualnej pracy 

z klientem, Ośrodek prowadzi również zajęcia grupowe. 

Grupa Wsparcia Dla Rodziców w oparciu o program „Super Niania”- grupa ma 

charakter psychoedukacyjny. Prowadzona praca ma na celu zwiększenie świadomości 

rodziców w zakresie specyfiki kontaktu z własnym dzieckiem. Grupa adresowana jest dla 
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mieszkańców hostelu, spotkania odbywają się raz w tygodniu. W 2009r. odbyło się  

5 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 6 osób. 

Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze dla dzieci w ramach programu „Szczęśliwe 

dziecko”: zajęcia adresowane są dla dzieci bez udziału rodziców. Zajęcia pedagogiczne nie są 

formą terapeutyczną, choć posiadają bogaty ładunek oddziaływań wychowawczych. Program 

zajęć daje możliwość pracy z dzieckiem nieśmiałym, agresywnym, nadpobudliwym.  

W 2009r. odbyły się 4 zajęcia, w których uczestniczyło 1 dziecko. 

Społeczność mieszkańców hostelu: zebrania z mieszkańcami hostelu nazwane 

„społecznością” dla podkreślenia mikrospołeczności hostelu odbywają się raz w tygodniu. 

Mają na celu stałą możliwość wymiany informacji z kadrą ośrodka, rozwiązywanie bieżących 

konfliktów z mieszkańcami i motywowanie do realizacji kontraktów w odniesieniu do 

własnych doświadczeń. W roku 2009r. odbyło się 13 spotkań, a uczestniczyło w nich  

19 osób. 

Praca pedagogiczna w ramach Punktów: 

Punkt ds. Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia: pomoc skierowana jest 

do osób uzależnionych, osób pośrednio dotkniętych tym problemem oraz współuzależnionych 

członków rodzin. W okresie 2009r. przyjęto 26 interwencji w ramach punktu  

i przeprowadzono 40 konsultacji. 

Punkt ds. Narkomanii: pomoc skierowana jest do osób uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych, osób eksperymentujących z narkotykami oraz rodzin i bliskich osób 

uzależnionych. W okresie 2009 r. przyjęto w ramach punktu 22 interwencje, 

przeprowadzono 97 konsultacji. 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia z siedzibą w Sosnowcu przy  

ul. Grota Roweckiego 2, jest placówką obejmującą opieką dorosłe osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną. Uruchomione zostały dwie części ośrodka: Dzienny 

Dom Pomocy Społecznej. Placówka przeznaczona jest dla 15 osób. Zapewnia dzienną opiekę 

młodzieży i dorosłym z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim oraz 

niepełnosprawnością sprzężoną, terapię indywidualną, aktywizacje i usprawnianie, integrację 

społeczną, pomoc psychologiczną i terapię rodzin.  

Ponadto w skład Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia wchodzi Środowiskowy Dom 

Samopomocy oraz hostel dla podopiecznych. Ilość miejsc dla uczestników zajęć 

terapeutycznych: 35. Hostel: 3. 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
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Liczba uczestników w roku 2009: 12, w tym  8 kobiet 

Liczba osób ubezwłasnowolnionych całkowicie: 7, w tym 4 kobiety 

Wszyscy podopieczni mają stwierdzone upośledzenie w stopniu głębszym. 

2 osoby poruszają się na wózku inwalidzkim. 

Liczba osób w wieku poniżej 30 lat: 9. 

Liczba osób wieku powyżej 30 lat: 3. 

Środowiskowy Dom Samopomocy. 

Liczba uczestników w roku 2009: 48, w tym 25 kobiet. 

Liczba osób ubezwłasnowolnionych całkowicie: 13, w tym 6 kobiet. 

Ubezwłasnowolnionych częściowo: 1 (kobieta). 

Oczekujących na orzeczenie sądowe o ubezwłasnowolnieniu: 2 (kobiety). 

Liczba osób w wieku poniżej 30 roku życia: 35. 

Liczba osób wieku powyżej 30 roku życia: 13. 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – placówka wsparcia dziennego dla osób 

starszych, dysponuje 25 miejscami. W roku 2009 z usług skorzystały 34 osoby, w tym  

21 kobiet. Średnia wieku kobiet wynosiła 73 lata, a mężczyzn – 71 lat. DDPS świadczy usługi 

opiekuńcze dla osób starszych. 

Mieszkania Chronione – zabezpieczają okresowo potrzeby mieszkaniowe osób 

usamodzielnianych, opuszczających rodziny zastępcze, całodobowe placówki opiekuńczo-

wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze i całodobowe młodzieżowe ośrodki socjoterapii. 

W roku 2009 w Mieszkaniach Chronionych przebywało 29 osób: 16 kobiet,  

11 mężczyzn i 2 dzieci (pod opieką matek uprawnionych do pobytu w Mieszkaniach 

Chronionych). Dziewięciu wychowanków pochodziło z rodzin zastępczych z terenu 

Sosnowca, 1 z poza Sosnowca, 12 opuściło placówki socjalizacyjne z terenu Sosnowca,  

3 osoby przebywały w placówkach resocjalizacyjnych, a 3 osoby z innej placówki  

Stołówka Środowiskowa – zapewnia gorący posiłek osobom uprawnionym, 

przygotowuje posiłki dla dzieci korzystających z zajęć w świetlicy, organizuje wyżywienie na 

wypadek klęski żywiołowej oraz przygotowuje posiłki dla osób korzystających z usług 

opiekuńczych 

W ciągu 2009 roku stołówka przygotowała: 

1. 20 080 posiłków dla korzystających CUSiW; 

2. 1 630 dla dzieci ze Świetlicy; 

3. 5 583 dla seniorów Dziennego Domu Pomocy Społecznej; 
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4. 1 900 posiłków dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Specjalistycznym 

Ośrodku Wsparcia; 

5. 3 619 posiłków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Specjalistycznym 

Ośrodku Wsparcia; 

6. kolacja wigilijna dla 90 osób; 

7. 180 posiłków dla poszkodowanych pożarach. 

Ogrzewalnia - jest pomieszczeniem dla 20 osób bezdomnych, które z powodu braku 

stałego miejsca pobytu nie mają możliwości zabezpieczenia się przed zimnem w nocy.  

W ciągu roku skorzystały ze schronienia 83 osoby, w tym 3 kobiety. 

Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny 

W roku 2009 w Miejskim Ośrodku Wspierania Rodziny udzielono wsparcia  

146 osobom (tym 133 kobietom i 13 mężczyznom). Wśród klientów MOWR dominują osoby 

z wykształceniem podstawowym i zawodowym. 

Wykres 46: Wykształcenie osób korzystających z usług MOWR 

Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny (MOWR) 

Tabela 59: Przestrzenne usytuowanie korzystających z pomocy MOWR-u 

Obszar miasta Procent klientów 

Pogoń 23% 

Zagórze 18% 

Kazimierz-Juliusz 12% 

Centrum 11% 

25%

52%

21%

2%

Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe
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Obszar miasta Procent klientów 

Środula 7% 

Niwka 7% 

Sielec 3% 

Stary Sosnowiec 3% 

Bór-Maczki 2% 

Klimontów 3% 

Milowice 1% 

Naftowa 1% 

Józefów 1% 

Dańdówka 1% 

Z innych miast 7% 

Źródło: Dane MOWR 

W rodzinach, którym udzielono wsparcia było 170 dzieci, w tym 64 dziewczynki oraz 

78 chłopców. W wypadku 28 dzieci nie ustalono płci. 

Wykres 47: Rodzaj zgłoszenia do MOWR 

 

Źródło: Dane MOWR 

Dominują zgłoszenia telefoniczne. Zgłaszającymi byli przede wszystkim pracownicy 

socjalni (32 przypadki) oraz osoby zainteresowane (20 przypadków). Zarejestrowano także 

telefoniczne były także od członków rodzin (7 przypadków), sąsiadów (13 przypadków) oraz 

innych instytucji (13 przypadków) Sześć zgłoszeń dokonano anonimowo. 
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Wykres 48: Powód interwencji MOWR 

71%

29%

Przemoc w rodzinie Inne problemy

 

Źródło: Dane MOWR 

Dominującym powodem interwencji jest występowanie przemocy domowej.  

Na 146 interwencji 104 dotyczyły przemocy w rodzinie (71%) a 42 innych problemów (29%). 

Wśród rodzajów przemocy, ze względu na które podjęto interwencje dominuje przemoc 

psychofizyczna (59 przypadków) oraz przemoc psychiczne (34 przypadki). 

Zdecydowanie dominuje przemoc doświadczana ze strony męża. Dotyczy to  

48 przypadków, co stanowi 46% wszystkich interwencji. Przemoc ze strony żony zdarzała się 

zdecydowanie rzadziej i dotyczyła jedynie 3 przypadków (5%). W wypadku 20 (19%) osób 

przemoc jest doświadczana ze strony konkubenta a w wypadku 23 osób ze strony rodziców 

(22%). Dla pozostałych 10 klientów MOWR przemoc doświadczana była ze strony innych 

osób. 

Wykres 49: Rodzaj przemocy odnotowanej w MOWR 

Źródło: Dane MOWR 
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W przypadku 142 osób interwencja dotyczyła innych problemów społecznych, takich 

jak:  

 alkoholizm – 54 osoby (37%), 

 ubóstwo – 4 osoby (3%), 

 bezdomność – 23 osoby (16 %), 

 problemy wychowawcze – 7 osób (5%), 

 choroby psychiczne – 20 osób (14%), 

 niepełnosprawność – 3 osoby (3%), 

 inne uzależnienia (narkotyki, lekomania, hazard) – 6 osób (4%), 

 konflikty rodzinne – 29 osób (20%), 

 bezrobocie – 46 osób (31%). 

W prowadzonym hostelu w roku 2009 przebywało 38 rodzin, w tym łącznie  

73 osoby: 39 osób dorosłych (1 małżeństwo) i 34 dzieci. Zdecydowanie dominują kobiety (38 

osób). 

Wykres 50: Wykształcenie mieszkańców hostelu w MOWR 

Źródło: Dane MOWR 

Dominują osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym. Warto podkreślić, 

że 36% wszystkich korzystających z hostelu to osoby bezrobotne. Wśród 34 dzieci 

przebywających w hostelu 47% to dziewczynki, a 53% chłopcy. 

W Klubie Młodzieżowym w roku 2009 aktywnych było 35 osób, w tym  

67% dziewczynek i 33% chłopców. Średnia wieku uczestników wynosiła 15 lat. W tej grupie 

36% stanowili uczniowie szkoły podstawowej, 21% gimnazjum, 29% szkoły zawodowej  

i 14% szkoły średniej. Wśród wymienionych 12 dzieci posiada oboje rodziców (w tym 

dwójka przebywa z jednym z nich w MOWR) jedno dziecko jest z rodziny niepełnej, a jedno 
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nie ma obojga rodziców. Wśród problemów ze względu na które dzieci i młodzież 

uczestniczy w Klubie dominują: niewydolność wychowawcza rodziców (6 osób – 43 %), 

alkoholizm (5 osób – 36%) oraz rozwód rodziców (4 osoby – 29%) i przebywanie ojca  

w zakładzie karnym (4 osoby – 29%). W wypadku 2 osób jest to przemoc a w wypadku  

1 osoby brak rodzica. 

W pracach różnych grup zajęciowych uczestniczą matki z dziećmi oraz dzieci  

w różnych grupach wiekowych. Grupa dla matek z dziećmi obejmuje 7 matek oraz 11 dzieci. 

W grupie zajęciowej dla dzieci najmłodszych uczestniczy 6 dzieci, w tym 5 dziewczynek  

i 1 chłopiec. W grupie zajęciowej dla dzieci w wieku 7-12 lat uczestniczy 7 dzieci, w tym  

4 dziewczynki i 3 chłopców. Z siłowni korzysta natomiast 40 osób, w tym 18% dziewcząt  

i 82% chłopców. 

Ważnym elementem pracy MOWR-u jest terapia. W roku 2009 uczestniczyło w niej 

ogółem 258 osób, w tym 199 kobiet i 59 mężczyzn. Dominują osoby z wykształceniem 

średnim i zawodowym. 

Wykres 51: Wykształcenie korzystających z terapii w MOWR 

Źródło: Dane MOWR 

Wśród problemów, ze względu na które osoby uczestniczą w terapii występują: 

przemoc: 102 zgłoszeń; współuzależnienie: 24 zgłoszenia; uzależnienie: 14; indywidualne 

(jednostronne) – problemy partnerskie/z partnerem/mąż/żona: 11; pary (dwustronne)  

– problemy małżeńskie: 32; depresja: 17; problemy wychowawcze: 12; bezrobocie: 3; 

choroba: 3; zaburzenia osobowości, problemy emocjonalne: 8; sprawca: 8; rozpad 

Wykształcenie korzystających z terapii

18%

40%
12%

28%

2%

Wyższe Średnie Podstawowe Zawodowe Brak danych
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rodziny/rozwód: 5; inne (relacje z innymi, konflikty w pracy, gwałt, samotność, 

upośledzenie): 12. 

Tabela 60: Korzystający z terapii w MOWR według dzielnic 

Obszar miasta 

Sosnowca 

Osoby korzystające 

z terapii 

Sielec 4 

Zagórze 61 

Środula 4 

Kazimierz-Juliusz 15 

Centrum 49 

Pogoń 2 

Niwka 2 

Milowice 3 

Dańdówka 3 

Klimontów 10 

Jęzor 1 

Źródło: Dane MOWR 

W ramach pracy Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny udziela także porad prawnych. 

Średnio z porad prawnych miesięcznie korzysta około 45 osób. 

Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych 

W roku 2009 ze wsparcia Ośrodka Opiekuńczego dla Bezdomnych skorzystało  

171 dorosłych osób. Większość korzystających stanowili mężczyźni. 

Wykres 52: Korzystający ze wsparcia Ośrodka Opiekuńczego dla Bezdomnych 

18%

82%

Kobiety Mężczyźni

 
Źródło: Dane Ośrodka Opiekuńczego dla Bezdomnych (OOdB) 
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Wśród korzystających ze wsparcia Ośrodka Opiekuńczego dla Bezdomnych dominują 

osoby w przedziale wieku 50-59 lat. Stanowią one 43% wszystkich bezdomnych. Kolejne 

18% to osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia. Oznacza to, że ponad połowa wszystkich 

bezdomnych korzystających ze wsparcia Ośrodka stanowią osoby, które ukończyły co 

najmniej pięćdziesiąt lat. Warto podkreślić, że oprócz osób dorosłych w roku 2009  

w Ośrodku przebywało także 13 dzieci. 

Wykres 53: Wiek korzystających ze wsparcia OOdB 

 
Źródło: Dane OOdB 

Tabela 61: Stan cywilny korzystających z OOdB 

Stan cywilny % 

Kawaler/panna 26 

Związek małżeński 12 

Rozwiedziony/ rozwiedziona 56 

Wdowiec/ wdowa 6 

Źródło: Dane OOdB 

Korzystającymi z pomocy są przede wszystkim ludzie samotni. Tylko 12% 

bezdomnych to osoby będące w związkach małżeńskich. Ponad połowa ma wykształcenie 

zawodowe, a niemal 30% podstawowe. 

Tabela 62: Wykształcenie korzystających z Ośrodka Opiekuńczego dla Bezdomnych 

Wykształcenie % 

Wykształcenie podstawowe 29 

Wykształcenie gimnazjalne 1 

Wykształcenie zawodowe 56 

Wykształcenie średnie 13 

Wykształcenie wyższe 1 

Źródło: Dane OOdB 
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Noclegownia Caritas 

W placówce przebywają głównie bezdomni mężczyźni z terenu Sosnowca. W roku 

2009 było ich stu pięćdziesięciu ośmiu. 

Tabela 63: Korzystający ze schronienia w Noclegowni Caritas 

Rok 
Liczba osób korzystających ze schronienia w Noclegowni Caritas 

Ogółem Z terenu Sosnowca Spoza Sosnowca 

2006 250 149 101 

2007 238 197 41 

2008 221 187 34 

2009 174 158 16 

Źródło: Dane Noclegowni Caritas 

W okresie zimy działa także ogrzewalnia dla osób bezdomnych. W okresie ostatniej 

zimy, tj. od 1 listopada 2009 do 17 marca 2010 ogrzewalnia udzieliła 1 579 noclegów dla 116 

osób, w tym dla 71 mężczyzn z terenu Sosnowca. 

Podsumowanie: 

W obszarze świadczeń rodzinnych rok 2009 charakteryzował się znaczącym wzrostem 

wydatków na świadczenia wypłacane osobom uprawnionym do alimentów oraz spadkiem 

ilości wypłacanych świadczeń rodzinnych. 

Działania w zakresie pomocy społecznej w Sosnowcu są prowadzone przez wiele 

instytucji i adresowane do dużej grupy osób. W ciągu 2009 roku Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, udzielił wsparcia 9 598 środowiskom. 

Pośrednio pomoc trafiła do 21 188 osób żyjących w tych środowiskach, co oznacza, iż 

pomocą zostało objętych 9,6% ogółu mieszkańców Sosnowca. Najczęstszym powodem 

ubiegania się o pomoc, były problemy spowodowane bezrobociem, kolejnymi 

niepełnosprawność w rodzinie, długotrwała choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo 

– wychowawczych, szczególnie w rodzinach niepełnych. 

Z usług opiekuńczych skorzystało łącznie 1055 osób, domy pomocy społecznej  

w Sosnowcu dysponują 150 miejscami, ośrodki wsparcia dla osób starszych  

i niepełnosprawnych (dzienne domy pomocy społecznej i środowiskowe domy samopomocy 

oraz mieszkanie chronione) zabezpieczały usługi dla 287osób.  

Zwiększająca się liczba osób w wieku poprodukcyjnym w mieście wskazuje na 

perspektywę zwiększenia potrzeb w zakresie usług dla tej grupy wiekowej.  
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W 2009 roku w Zespołach Opiekuńczo-Wychowawczych w ramach Centrum 

Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie średnio w miesiącu przebywało 

158 dzieci. W tym samym roku z usług Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 

korzystało łącznie 279 osób mieszkających w Sosnowcu z rodzin naturalnych, zastępczych, 

adopcyjnych oraz dzieci z zespołów opiekuńczo-wychowawczych.  

W Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia oferowało różne formy działań. Grupa 349 

mieszkańców Sosnowca była objęta pomocą w ramach interwencji kryzysowej. Z pomocy 

hostelowej skorzystało 35 rodzin. W ramach poradnictwa telefonicznego przyjęto 470 

zgłoszeń, a w ramach poradnictwa prawnego pomocą objęto 136 osób i przeprowadzono 520 

konsultacji prawnych.  

W roku 2009 w Miejskim Ośrodku Wspierania Rodziny udzielono wsparcia  

146 osobom, a dominującym powodem interwencji było występowanie przemocy domowej. 

W prowadzonym hostelu w roku 2009 przebywało 38 rodzin (łącznie 73 osoby). Ważnym 

elementem pracy MOWR-u jest terapia. W roku 2009 uczestniczyło w niej ogółem 258 osób. 

Także w tym roku ze wsparcia Ośrodka Opiekuńczego dla Bezdomnych oraz 

Noclegowni Caritas łącznie skorzystało około 300 osób. Ogrzewalnia w okresie zimy przyjęła 

na nocleg 116 osób. 
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Tabela 64: Analiza SWOT w obszarze polityki zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej 

MOCNE STRONY 
1. Duża ilość jednostek pomocowych  

w mieście. 

2. Szybki dostęp do pomocy specjalistycznej. 

3. Oferta pomocowa skierowana do wszystkich 

kategorii klientów. 

4. Nastawiona na podnoszenie kwalifikacji 

kadra pracownicza. 

5. Doświadczenie w tworzeniu i realizacji 

projektów z zakresu pomocy społecznej. 

6. Otwartość na współpracę z różnymi 

lokalnymi instytucjami. 

7. Podejmowanie działań informacyjno-

edukacyjnych poprzez prowadzenie 

kampanii społecznych. 

8. Rozeznanie w potrzebach mieszkańców 

miasta. 

SŁABE STRONY 
1. Niewystarczająca informacja 

o prowadzonych działaniach pomocowych. 

2. Niewystarczająca koordynacja współpracy 

między jednostkami i organizacjami 

działającymi w sferze społecznej 

3. Niedostateczny monitoring i ewaluacja 

podejmowanych działań pomocowych 

4. Brak forum organizacji i stowarzyszeń 

działających w obszarze polityki społecznej. 

SZANSE 
1. Pozyskiwanie funduszy unijnych. 

2. Dostęp do różnych źródeł finansowania. 

3. Zmieniający się wizerunek pomocy 

społecznej 

ZAGROŻENIA 
1. Systematyczne przenoszenie finansowania 

zadań na poziom gminy i powiatu. 

2. Obniżanie jakości życia mieszkańców jako 

negatywny skutek kryzysu ekonomicznego, 

wzrostu bezrobocia itp.  
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OBSZAR POLITYKI W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Przedstawiona poniżej diagnoza wybranych aspektów środowiska naturalnego 

opracowana została z wykorzystaniem Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sosnowca 

na lata 2009-2018., opartego o zasadę zrównoważonego rozwoju łączącego harmonijny 

wzrost gospodarczy i społeczny z ochroną walorów środowiskowych. Oznacza to taki rozwój 

społeczno-gospodarczy, w którym w celu równoważenia szans dostępu do środowiska 

poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli – należących zarówno do współczesnego, jak 

i przyszłych pokoleń – następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych  

i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 

procesów przyrodniczych. 

Na podstawie kompleksowego raportu o stanie środowiska i źródłach jego 

przekształcenia i zagrożenia opracowano propozycję działań programowych umożliwiających 

spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez koordynację działań w sferze 

gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Daje to możliwość planowania przyszłości miasta 

w perspektywie kilkunastu lat i umożliwia aktywizację społeczeństwa, zwiększenie 

inicjatywy i wpływu społeczności na realizację działań rozwojowych. 

Realizacja wytyczonych celów powinna spowodować zrównoważenie rozwoju 

gospodarczego oraz polepszenie warunków życia mieszkańców, przy zachowaniu walorów 

środowiska naturalnego na terenie miasta. 

Priorytety ekologiczne dla miasta Sosnowca obejmują: 

1. Gospodarkę odpadami. 

2. Zasoby wodne i jakość wód. 

3. Jakość powietrza atmosferycznego. 

4. Hałas. 

5. Edukację ekologiczna społeczeństwa. 

Wszystkie wyżej wymienione priorytety są elementami co do których w pierwszym 

rzędzie winny być podjęte działania zmierzające do poprawy aktualnego stanu. Ponadto 

należy nakreślić inne zagadnienia ochrony środowiska, dla których wskazano kierunki działań 

w Programie. Są to:  

1. Promieniowanie elektromagnetyczne. 

2. Poważne awarie i zagrożenia naturalne. 

OBSZAR POLITYKI W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA 
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3. Ochrona zasobów naturalnych:  

- ochrona przyrody, 

 - ochrona i zrównoważony rozwój lasów,  

- ochrona powierzchni ziemi, 

- gospodarowanie zasobami geologicznymi, 

4.  Zrównoważone wykorzystanie surowców, wody i energii. 

5. Cele i zadania o charakterze systemowym. 

Należy zaznaczyć, że wiele przedsięwzięć proponowanych w ramach jednego 

zagadnienia wpisuje się także w pozostałe. 

Gospodarka odpadami 

W zakresie zarządzania odpadami istotne są zadania w zakresie stworzenia 

zintegrowanego systemu gospodarki odpadami na terenie miasta oraz budowa potencjału 

technicznego do odzysku odpadów komunalnych oraz minimalizacja powstawania odpadów  

z sektora gospodarczego i wdrażanie zasad prawidłowego gospodarowania odpadami. 

Do podstawowych działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki 

odpadami należą: minimalizacja powstawania odpadów, zapewnienie odzysku i recyklingu 

odpadów oraz składowanie odpadów, których ze względów ekonomicznych lub 

technologicznych nie da się przetworzyć. 

Celem strategicznym jest minimalizacja powstawania odpadów w sektorze 

komunalnym i gospodarczym, z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych oraz 

zastosowanie prawidłowych praktyk: 

 ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji, 

 doskonalenie systemu selektywnego zbierania odpadów budowlano-

remontowych, w celu osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku dla odpadów 

wielkogabarytowych,  

 doskonalenie systemu selektywnego zbierania w celu wydzielenia odpadów 

niebezpiecznych z odpadów komunalnych, 

 zapewnienie wszystkim mieszkańcom miasta selektywnego zbierania odpadów, 

 wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji 

i/lub kompostowanie odpadów we własnym zakresie w zabudowie 

jednorodzinnej, 
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 zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie prawidłowego 

funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności 

selektywnego zbierania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, 

 eliminacja praktyk nielegalnego składowania odpadów (dzikie wysypiska). 

Zasoby wodne i jakość wód 

W ramach ochrony wód powierzchniowych i podziemnych szczególnie ważne są 

zadania dotyczące rozbudowy systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków, a także dążenie 

do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, 

zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych 

przed zanieczyszczeniem. 

Celem strategicznym jest przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz 

ochrona jakości i ilości wód podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania poprzez: 

1. Ograniczenie zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych 

wprowadzanych do wód bez oczyszczenia. 

2. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania odpowiedniej 

jakości i ilości wody pitnej. 

3. Dążenie do racjonalnego zużycia wody w gospodarstwach domowych, 

przemyśle i usługach. 

4. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Sosnowcu 

w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu – Etap II. 

5. Współpraca ponad lokalna w celu ochrony wód powierzchniowych 

i podziemnych. 

6. Wypełnienie założeń Krajowego Programu Oczyszczalni Ścieków 

Komunalnych dotyczących aglomeracji powyżej 100 000 RLM. 

7. Poprawa jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych  

i komunalnych. 

8. Ograniczanie negatywnego wpływu zanieczyszczeń obszarowych  

i ścieków deszczowych na wody powierzchniowe. 

9. Rozwój i modernizacja infrastruktury techniczno-inżynieryjnej w zakresie 

wodociągów i kanalizacji. 

10. Zapewnienie ciągłego dostarczenia wody dobrej jakości dla mieszkańców. 
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11. Edukacja ekologiczna mieszkańców i podmiotów gospodarczych 

w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód oraz  

o możliwościach relatywnego zmniejszania. 

Rozwiązanie problemów w dziedzinie jakości wód powinno być prowadzone  

w układach zlewni. Stan wód powierzchniowych zależy od wielu czynników zewnętrznych, 

takich jak stan wód powierzchniowych w sąsiednich gminach zlokalizowanych w zlewniach 

rzek i potoków od ich odcinków źródłowych. Zrzut zasolonych wód z kopalń węgla 

kamiennego również negatywnie wpływa na stan cieków powierzchniowych.  

Jakość powietrza atmosferycznego 

Osiągnięcie wymaganej przepisami prawnymi jakości powietrza atmosferycznego na 

terenie miasta związane jest z realizacją zadań w sektorze komunalnym oraz transportowym  

i przemysłowym. 

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości,  

w szczególności przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych 

dla nich poziomów lub, co najmniej na tych poziomach, zmniejszanie poziomów substancji  

w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane oraz zmniejszanie  

0i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo 

poziomów celów długoterminowych lub, co najmniej na tych poziomach. 

Ze względu na występowanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu 

zawieszonego PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefach województwa 

śląskiego (Szósta roczna ocena jakości powietrza w woj. śląskim, sporządzona przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach) konieczna jest redukcja emisji 

w/w substancji. Przyczyną występowania przekroczeń dopuszczalnych norm jest: 

- niska emisja, w tym spalanie węgla złej jakości oraz odpadów  

w kotłowniach i piecach domowych, 

- emisja przemysłowa, 

- emisja komunikacyjna. 

Celem strategicznym jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez: 

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł 

komunalnych, szczególnie tzw. niskiej emisji: 

 likwidacja lub modernizacja lokalnych źródeł opalanych paliwem stałym, 

 podłączenie obiektów do sieci cieplnej, 
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 zwiększenie udziału w bilansie energetycznym miasta ekologicznych nośników ciepła 

oraz odnawialnych źródeł energii, 

 efektywne sposoby energetycznego spalania węgla, 

 edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza i przedstawienie szkodliwego 

oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla zdrowia i kosztów 

społeczno-ekonomicznych spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery, 

 minimalizacji zużycia energii oraz zmniejszenia strat ciepła m.in. poprzez 

termoizolację budynków mieszkalnych i publicznych, montowanie regulatorów ciepła, 

wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, stosowanie materiałów energooszczędnych, 

itp. 

2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł 

komunikacyjnych: 

 optymalizacja warunków ruchu drogowego przy wykorzystaniu podstawowych 

narzędzi inżynierii ruchu, zapewniających zwiększenie płynności i przepustowości 

drogowej, 

 podwyższenie standardów technicznych infrastruktury drogowej, zwłaszcza  

w obszarach wysoko zurbanizowanych, 

 stosowanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań technicznych w komunikacji  

i pojazdach poprzez sukcesywną modernizację i wymianę taboru, 

 zastosowanie w pojazdach benzyny bezołowiowej, biopaliw i gazu, 

 eliminacja z ruchu pojazdów nie spełniających obowiązujących norm ekologicznych, 

 rozbudowa ścieżek rowerowych, 

 rozbudowę zasięgu komunikacji zbiorowej, 

 rozbudowę i modernizacje transportu szynowego, 

 promocja komunikacji zbiorowej i systematyczne usprawnianie transportu zbiorowego 

w celu zwiększenia jego udziału w całkowitych przewozach pasażerskich, 

 utrzymywanie w czystości dróg, przebudowę dróg o tymczasowej nawierzchni. 

3. Ograniczenie emisji pyłowo-gazowej pochodzącej ze źródeł 

przemysłowych: 

 budowa lub modernizację urządzeń odpylających stosowanie wysokosprawnych, 

nowoczesnych technik odpylania oraz urządzeń dla ograniczania emisji 

zanieczyszczeń gazowych, 

 hermetyzacja procesów technologicznych, 
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 rozbudowa lub łączenie systemów ciepłowniczych w celu racjonalizacji 

wykorzystania energii pierwotnej paliw, 

  tworzenie technicznych możliwości korzystania z ekologicznych nośników ciepła  

i alternatywnych źródeł energii, 

  kontrola przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie wprowadzania 

zanieczyszczeń do powietrza. 

Hałas 

W zakresie eliminacji nadmiernego hałasu szczególnie istotne są zadania dotyczące 

przebudowy dróg i budowy ekranów akustycznych wzdłuż ciągów drogowych. 

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego 

środowiska, w szczególności poprzez: utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego 

(lub co najmniej na tym poziomie) i zmniejszanie poziomu hałasu (co najmniej do 

dopuszczalnego). 

Ochrona przed hałasem na terenie miasta skupiać się będzie na działaniach w zakresie 

zapobiegania powstawania ponadnormatywnego hałasu oraz zapobieganiu jego przenikania 

do środowiska. Natomiast na obszarach, na których już występuje uciążliwość związana  

z ponadnormatywnym hałasem działania koncentrować się będą na ograniczaniu 

emitowanego poziomu hałasu. 

Celem strategicznym jest zapobieganie występowania uciążliwości hałasu dla 

mieszkańców miasta Sosnowca poprzez osiągnięcie standardów prawnych klimatu 

akustycznego na terenie miasta, na obszarach gdzie występują uciążliwości akustyczne: 

1. Ograniczanie poziomu hałasu na terenach, gdzie jego natężenie odczuwane jest 

jako uciążliwe, szczególnie na obszarach gęstej zabudowy mieszkalnej poprzez: 

 przebudowę i modernizację dróg w celu zwiększenia płynności  

i przepustowości drogowej, 

 modernizację i przebudowę torowisk tramwajowych, 

 budowa ekranów akustycznych, 

 stosowanie dźwiękochłonnych elewacji, 

 wymiana okien na dźwiękoszczelne, 

2. Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna 

jest korzystna. 

3. Monitoring poziomu hałasu komunikacyjnego poprzez wykonanie mapy 

akustycznej miasta Sosnowca. 
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Edukacja ekologiczna społeczeństwa 

Na poprawę stanu świadomości ekologicznej ogromny wpływ ma edukacja 

ekologiczna obejmująca jak najszersze kręgi ludzi – od przedszkolaków po najwyższych 

urzędników państwowych. Drugą ważną sprawą jest łatwy obieg i szeroki dostęp do 

informacji. Edukacja ekologiczna nie powinna ograniczać się do przekazania podstawowych 

wiadomości o funkcjonowaniu świata przyrody, ale powinna służyć wykształceniu 

aktywności i odpowiedzialności za otaczające nas środowisko. Edukacja powinna obejmować 

całe społeczeństwo (m.in. wszystkie grupy wiekowe i zawodowe). Świadome wspólnoty 

społeczne podejmują liczne lokalne akcje proekologiczne oraz sprawują społeczną kontrolę 

nad działaniami przedsiębiorstw i instytucji. Bardzo ważne jest zapewnienie im dostępu do 

informacji o środowisku i jego ochronie oraz o działaniach instytucji w sektorze ochrony 

środowiska. Przepisy prawa gwarantują udział społeczeństwa (w tym w szczególności 

organizacji ekologicznych) w postępowaniach w sprawach dotyczących ochrony środowiska. 

Warunkiem niezbędnym dla realizacji celów i zadań zawartych w Programie ochrony 

środowiska jest chęć włączenia się mieszkańców do ich realizacji. Z tego względu jednym  

z priorytetów Programu jest kontynuacja i dalszy rozwój prowadzonej na terenie gminy 

edukacji ekologicznej.  

Na terenie miasta Sosnowca prowadzone są akcje edukacji ekologicznej zarówno 

wśród młodzieży szkolnej, jak i społeczności miasta. 

Celem strategicznym jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa  

i kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa gminy 

w odniesieniu do środowiska realizowane poprzez: 

1. Kontynuację i rozszerzenie edukacji na temat ochrony środowiska 

w szkolnictwie wszystkich szczebli oraz dla ogółu mieszkańców gminy. 

2. Rozwijanie różnorodnych form edukacji ekologicznej. 

Kierunkami działań w tym zakresie są: 

 upowszechnienie i zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do 

informacji o środowisku i wynikających z tego korzyści zdrowotnych, 

ekologicznych i ekonomicznych, 

 rozwój szkolnej edukacji w zakresie ochrony środowiska, dostępu do 

informacji o środowisku oraz kształtowanie zachowań zgodnych z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, 
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 finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne projektów realizowanych 

przez organizacje pozarządowe. 

Podsumowanie: 

Stan środowiska na terenie miasta ulega systematycznej poprawie, głównie wskutek 

obowiązku przestrzegania przez podmioty gospodarcze przepisów z zakresu ochrony 

środowiska, zwiększonej świadomości ekologicznej wytwórców i mieszkańców miasta  

i możliwości korzystania ze środków finansowych na realizację zadań proekologicznych. 

W działaniach proekologicznych podejmowanych na terenie miasta przejawia się 

coraz większą dbałość o środowisko przyrodnicze. 

Jednak, ze względu na historyczne uwarunkowania (w tym wieloletnią eksploatację 

węgla kamiennego i przemysł hutniczy) położenie na obszarze o znacznej gęstości 

zaludnienia, obecność przemysłu i duże natężenie ruchu komunikacyjnego itp., 

doprowadzenie środowiska do stanu zadawalającego wymaga czasu i ogromnych nakładów 

finansowych, także współpracy miast sąsiednich. 

Tabela 65: Analiza SWOT w obszarze polityki ochrony środowiska 

MOCNE STRONY 
1. Realizacja zadań ochrony środowiska na 

przestrzeni lat: 

- system zachęt dla mieszkańców 

zmieniających ogrzewanie (od 1996r)  

i utylizujących azbest, 

- poszerzanie zakresu działań edukacji 

ekologicznej, 

- działania z zakresu selektywnej zbiórki 

odpadów (przeterminowane leki, baterie), 

 

SŁABE STRONY 
1. Likwidacja Gminnego i Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska z dniem 

01.01.2010r – zmiany w ustawie, a w związku  

z tym brak możliwości kontynuacji 

dofinansowania dla mieszkańców. 

2. Niedostateczna wiedza mieszkańców  

w zakresie szkodliwości spalania odpadów 

 i złej jakości paliw w piecach c.o., a także 

użytkowania starych, nieefektywnych źródeł 

ciepła. 

3. Brak polityki informacyjnej państwa  

o programie infrastruktura i środowisko. 

 

SZANSE 
4.  Przewidywane są zmiany w przepisach, które 

umożliwią przywrócenie możliwości 

dofinansowania mieszkańców realizujących 

zadania ochrony środowiska, a także 

egzekwowanie zakazu spalania odpadów w 

piecach c.o. 

ZAGROŻENIA 
1. Wysokie koszty modernizacji i eksploatacji 

instalacji grzewczych w lokalach 

mieszkalnych.  

2. Wydłużający się czas ukazania się 

oczekiwanych zmian w przepisach ochrony 

środowiska. 
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OBSZAR POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA SZEROKO 

ROZUMIANYM ZJAWISKOM DEZORGANIZACJI  I PATOLOGII SPOŁECZNEJ 

Najważniejszymi instytucjami, które realizują działania w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego są Straż Miejska, Policja, Prokuratura oraz Sąd Rejonowy. 

W okresie od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. Straż Miejska w Sosnowcu 

podejmowała różnego rodzaju działania mające na celu poprawę stanu ładu i porządku na 

terenie miasta Sosnowca. 

W związku z podjętymi interwencjami ujawniono 12 868 wykroczeń, nałożono 5 889 

mandatów karnych na kwotę 653 500 zł., wszczęto 420 postępowań zmierzających do 

skierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sosnowcu oraz udzielono 6 559 

pouczeń. 

Kontrolowano teren całego miasta w zakresie przestrzegania przepisów prawa o ruchu 

drogowym, nakładając 1 473 mandaty karne na kwotę 166 690 zł. oraz wszczynając  

92 postępowania zmierzające do skierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego  

w Sosnowcu. 

W celu poprawy warunków życia mieszkańców w mieście oraz estetyki miasta 

współpracowano głównie z wydziałami Urzędu Miejskiego, uczestnicząc w 152 wizjach 

lokalnych w terenie oraz przekazując do dalszego postępowania problemy dotyczące m.in. 

ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, nadzoru budowlanego itp. Funkcjonariusze 

Straży Miejskiej uczestniczyli w 89 przypadkach w charakterze oskarżycieli publicznych,  

w 85 przypadkach jako świadkowie w sprawach przed Sądem Rejonowym w Sosnowcu, oraz 

w 50 posiedzeniach Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Prowadzono kontrole przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w wyniku których wszczęto 34 postępowania zmierzające 

do skierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sosnowcu, nałożono 1 344 

mandaty karne na kwotę 121 170 zł. Ukarano 945 osób w stanie nietrzeźwości, które 

zachowaniem swoim dawały powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub znajdowały się 

w okolicznościach zagrażających życiu lub zdrowiu własnemu albo innych osób. 

W 60 przypadkach zabezpieczano ład i porządek publiczny na imprezach  

i uroczystościach. Ponadto zabezpieczano dojście do szkół podstawowych w ramach akcji 

OBSZAR POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO  

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA SZEROKO ROZUMIANYM 

ZJAWISKOM DEZORGANIZACJI I PATOLOGII SPOŁECZNEJ 
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„Bezpieczna droga do szkoły”, zabezpieczano ład i porządek publiczny przy wyznaczonych 

cmentarzach w związku z akcją „Znicz 2009”, a także zabezpieczano materiały wyborcze  

i przebieg wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

Kontrolowano wywiązywanie się z obowiązków utrzymania porządku i czystości 

przez administratorów osiedli mieszkaniowych i prywatnych właścicieli posesji, nakładając 

59 mandatów karnych na kwotę 3 240 zł. i wszczynając 12 postępowań zmierzających do 

skierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sosnowcu. 

Kontynuowano kontrole zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane  

z komunikacją i stan oznakowania robót prowadzonych w pasach drogowych, nakładając 542 

mandaty karne na kwotę 75 150 zł. oraz wszczynając 18 postępowań zmierzających do 

skierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sosnowcu. 

Uczestniczono w kontroli przestrzegania obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta. 

Na bieżąco realizowano interwencje zgłaszane przez mieszkańców miasta. 

Kontynuowano zbieranie opłat targowych w przypadkach wynikających z Uchwały Nr 

471/XXXVI/08 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27.11.2008r. w sprawie ustalenia na rok 

2009r. stawek dziennej opłaty targowej. Wpływy z tego tytułu wyniosły ogółem 27 629,40 zł. 

Poniżej przedstawiono graficzne porównanie wybranych wyników za lata  

2008 i 2009: 

Wykres 54: Porównanie liczby udzielonych pouczeń i nałożonych mandatów karnych oraz ich ogólnej 

kwoty 

Źródło: Dane Straży Miejskiej 
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Wykres 55: Porównanie liczby wszczętych postępowań zmierzających do skierowania wniosków  

o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sosnowcu, osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień 

lub miejsca zamieszkania i założonych blokad 

344

756 786

420

945

554
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liczba wszczętych postępowań zmierzających do skierowania wniosków o ukaranie do Sądu

Rejonowego w Sosnowcu
liczba osób doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

liczba założonych blokad

 

Źródło: Dane Straży Miejskiej 

Wykres 56: Porównanie liczby ujawnionych przestępstw i liczby  ujętych sprawców przestępstw  

w patrolach samodzielnych 

Źródło: Dane Straży Miejskiej 

W okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r Straż Miejska podjęła następujące działania: 

1) Liczba sprawców przestępstw ujętych na gorącym uczynku: 

a) w patrolach mieszanych (wspólnie z Policją) – 23,  

b) w patrolach samodzielnych – 26, 
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2) Liczba odnalezionych pojazdów utraconych: 

a) w patrolach mieszanych (wspólnie z Policją) – 2, 

b) w patrolach samodzielnych – 5, 

3) Liczba ujawnionych czynów o charakterze przestępczym przekazanych  

do Policji lub Prokuratury: 

a) w patrolach mieszanych (wspólnie z Policją) – 10, 

b) w patrolach samodzielnych – 28, 

4) Liczba usuniętych pojazdów bez tablic rej., lub których stan techniczny 

wskazuje, że nie są używane – 265, 

5) Liczba ujawnionych przypadków wyprowadzania i wypuszczania psów bez 

nakazanych środków ostrożności, zakończonych postępowaniem mandatowym 

lub wnioskowym – 27, 

6) Liczba ujawnionych sprawców nielegalnego rozklejania plakatów, afiszy, 

ogłoszeń, ulotek, w stosunku do których zastosowano postępowanie 

mandatowe lub wnioskowe – 173, 

7) Liczba ujawnionych przypadków braku umowy lub rachunków na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych, zakończonych postępowaniem mandatowym 

lub wnioskowym – 71, 

8) Liczba ujawnionych przypadków nielegalnego spożywania alkoholu, 

zakończonych postępowaniem mandatowym lub wnioskowym – 1 378, 

9) Liczba ujawnionych innych niewymienionych powyżej wykroczeń, 

zakończonych postępowaniem mandatowym lub wnioskowym – 4 660, 

10) Liczba ujawnionych przez operatora systemu monitoringu czynów 

zabronionych, w wyniku których doprowadzono do ukarania lub zatrzymania 

jego sprawcy – 728, 

11) Liczba i rodzaj nałożonych kar – w poniższej tabeli: 
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Tabela 66: Liczba i rodzaje kar 

Lp Rodzaje wykroczeń zawartych w: 
Poucze

nia 

Mandat Liczba 

wszczętych 

post. 

wniosk. 

RAZEM 
Liczba Kwota 

1. Kodeks wykroczeń      

 a) wykroczenia przeciwko porządkowi  

i spokojowi publicznemu  (art. 49 – 

64 kw.) 

704 1 954 289 510,- 234 2 892 

w tym z art.54 w zw. z URM 

447/XXXIII/08 

77 30 1 940,- - 107 

w tym z art. 63a kw. 33 171 7 330- 2 206 

 b) wykroczenia przeciwko instytucjom 

państwowym, samorządowym i 

społecznym (art. 65 – 69 kw.) 

3 - - 1 4 

 c) wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób i mienia  

(art. 70 – 83 kw.) 

118 36 6 720- 12 166 

w tym z art. 77 kw. 109 20 4 000,- 7 136 

 d) wykr. przeciwko bezpieczeństwu  

i porządkowi w komunikacji  

(art. 84 – 103a kw.) 

1 912 1 473 166 690,- 92 3 477 

w tym parkowanie na miejscu dla 

inwalidy 

45 42 21 000,- 10 97 

w tym nieprawidłowe przechodzenie 

pieszych przez jezdnię 

541 339 19 000,- 3 883 

 e) wykroczenia przeciwko osobie 

(art. 104 – 108 kw.) 
3 1 300,- - 4 

 f) wykroczenia przeciwko zdrowiu 

(art. 109 – 118 kw.) 
22 5 620,- 2 29 

 g) wykroczenia przeciwko mieniu 

(art. 119 – 131 kw.) 

- - - - - 

 h) wykroczenia przeciwko interesom 

konsumentów (art. 132 – 139 kw.) 

- - - - - 

 i) wykroczenia przeciwko obyczajności 

publicznej (art. 140 – 142 kw.) 
390 157 21 470,- 2 549 

 j) wykroczenia przeciwko urządzeniom 

użytku publicznego (art. 143 – 145 

kw.) 

1 206 841 42 230,- 27 2 074 

 k) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe 

(art. 148 – 166 kw.) 
- - - - - 

2. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach w związku z URM 901/LI/06 
557 59 3 240,- 12 628 

3. ustawa o wychowaniu w trzeźwości 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
1 441 1 344 121 170,- 34 2 819 

4. ustawa o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych  

145 11 1 050,- - 156 

5. inne pozakodeksowe przepisy o 

wykroczeniach 
58 8 500,- 4 70 

6. OGÓŁEM 6 559 5 889 653 500,- 420 12 868 

Źródło: Dane Straży Miejskiej 
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12) Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania  

kół - 554 

13) Pojazdy usunięte z drogi: 0 

w tym: pojazdy usunięte na podstawie art. 50a ustawy z dnia  

20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu rogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 515,  

z późn. zm.): 0 

14) Pojazdy usunięte na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.; 

prawo o ruchu drogowym: 0 

15) Osoby doprowadzone do Izby Wytrzeźwień, miejsca zamieszkania lub 

przekazane załodze karetki pogotowia - 945 

16) Osoby ujęte i przekazane Policji – 52, w tym ujętych sprawców  

przestępstw - 26 

17) Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 

zdarzenia albo miejsca zagrożenia takim zdarzeniem - 22 

18) Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej - 0 

19) Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości 

pieniężnych na potrzeby gminy – 0. 

Z danych Komendy Miejskiej Policji (KMP) wynika, iż w roku 2009 ujawniono 

26 628 wykroczeń. Wszczęto 8 100 postępowań oraz stwierdzono 9 312 przestępstw. 

Szczegółowe informacje zawierają poniższe tabele.  

Tabela 67: Wykroczenia odnotowane w KMP 

Nazwa wykroczenia Liczba ujawnionych wykroczeń 

Przeciw porządkowi i spokojowi publicznemu 401 

Przeciw bezpieczeństwu osób i mienia 152 

Przeciw bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach 13 505 

Przeciw obyczajności publicznej  992 

Przeciw urządzeniom użytku publicznego 1 196 

Przeciw przepisom o ochronie przyrody, zwierząt  

i rybactwie śródlądowym 

6 

Przeciw osobie 1 

Przeciwko mieniu 3 235 

Przepisom Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i  5 967 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

Przeciw bezpieczeństwu sportowych imprez masowych 55 

Przeciw innym przepisom 1118 

Ogółem wszystkie wykroczenia 26 628 

Źródło: Dane Komendy Miejskiej Policji (KMP) 
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Tabela 68: Przestępczość (KMP) 

Wyszczególnienie 
Postępowanie 

wszczęte 

Przestępstwa 

stwierdzone 

W tym 

czyny 

karalne 

nieletnich 

Podejrzani 
W tym 

nieletni 

Przestępczość 

ogółem  
8 100 9 312 604 3 068 342 

Kryminalne 6 735 7 220 588 2 058 338 

Gospodarcze 595 1 349 1 429 1 

Korupcyjne 46 93 - 16 - 

Narkotykowe 101 983 88 148 27 

Zabójstwa 6 6 - 5 - 

Rozbój, kradzież  

i wymuszenie 

rozbójnicze 

161 239 80 139 37 

Udział w bójce 

lub pobiciu 
89 91 24 132 37 

Zgwałcenia 13 4 1 2 1 

Kradzież z 

włamaniem 
1 290 1 553 108 196 39 

Kradzież 

samochodu 
265 254 7 34 6 

Przestępstwa 

drogowe 
572 448 1 426 - 

Prowadzenie 

pojazdu w stanie 

nietrzeźwości 

374 378 1 364 - 

Uszkodzenie 

mienia 
559 514 19 122 32 

Uszczerbek na 

zdrowiu 
128 75 11 47 10 

Kradzież cudzej 

rzeczy 
2 200 2 149 60 335 65 

Źródło: Dane KMP 
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Źródło: Dane KMP 

Bardzo ważnym ze społecznego punktu widzenia jest problem przemocy domowej.  

W oparciu o dane dotyczące Niebieskie karty, można stwierdzić, iż w roku 2009 

przeprowadzono ogółem 4 448 interwencji domowych, w tym sporządzono 509 notatek. 
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Tabela 69: Ofiary przemocy domowej 

Wyszczególnienie 
Liczba 

pokrzywdzonych 

Kobiety 503 

Mężczyźni 54 

Małoletni do 13 lat 156 

Małoletni 13-18 lat 84 

Razem 797 

Źródło: Dane KMP 

W roku 2009 ofiarami przemocy domowej było 797 osób, głównie kobiet. 

Poszkodowanymi były także osoby małoletnie. 

Tabela 70: Sprawcy przemocy domowej 

Wyszczególnienie 
Liczba sprawców 

przemocy domowej 

Kobiety 29 

Mężczyźni 487 

Nieletni 0 

Razem 511 

Źródło: Dane KMP 

W roku 2009 ujawniono 511 sprawców domowej przemocy. Zatrzymano ogółem 220 

sprawców, w tym 210 mężczyzn i 10 kobiet. Wśród sprawców było 257 osób  

(246 mężczyzn i 11 kobiet) pod wpływem alkoholu. Do izby wytrzeźwień przewieziono 214 

osób ( 205 mężczyzn i 9 kobiet). 

Tabela 71: Liczba postępowań dotyczących przemocy domowej 

Artykuł kodeksu karnego Wszczęte Stwierdzone Zakończone 

Znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad 

osobą najbliższą lub nad inną osobą 

pozostającą w stałym lub przemijającym 

stosunku zależności od sprawcy albo nad 

małoletnim lub osobą nieporadną ze 

względu na jej stan psychiczny lub 

fizyczny 

201 62 173 

Źródło: Dane KMP 

Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu w 2009 roku zarejestrowała 513 spraw 

dotyczących znęcania się nad rodziną. W wymienionym roku w odniesieniu do 354 spraw 

wszczęto postępowanie, zaś w wypadku 182 odmówiono wszczęcia postępowania 

przygotowawczego. 
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Sąd Rejonowy w Sosnowcu w roku 2009 wydał 185 wyroków skazujących  

w sprawach z Art. 207. § 1..(Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub 

nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo 

nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny) oraz 

Art. 209. § 1. (Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim  

z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie 

osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia 

podstawowych potrzeb życiowych). W tym samym czasie umorzył 18 spraw. W 2009r.  

w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu przebywało ogółem 8 675 pacjentów. 3 895 pacjentów  

(w tym 61 nieletnich) było mieszkańcami Sosnowca. 

Wykres 57: Pacjenci Izby Wytrzeźwień 

 

Źródło: Dane  Izby Wytrzeźwień 

Policja w 2009 roku dowiozła 3 307 pacjentów, natomiast Straż Miejska dowiozła 798 

pacjentów. 

W roku 2009 Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Sosnowcu 

prowadził łącznie 4 044 spraw wobec 3 590 osób. Stosowane środki probacji dotyczyły 

dozorów kuratorskich w związku z warunkowym zawieszeniem kary pozbawienia wolności, 

kontroli okresu próby, oraz kary ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania przez 

osoby skazane kontrolowanej nieodpłatnej pracy na cele społeczne lub pracy społecznie 

użytecznej. Kuratorzy sądowi rozpoznając sytuację osób skazanych i ich rodzin w każdej  

z tych spraw przeprowadzali wywiady środowiskowe oraz wielokrotnie kontaktowali się  

z osobami skazanymi w ich środowisku zamieszkania. W celu prawidłowego rozpoznania 

sytuacji osób skazanych podejmowali współprace z ich rodzinami, sprawdzali opinie  

w miejscu zamieszkania oraz współpracowali z dzielnicowymi. 
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Tabela 72: Najczęściej zgłaszane problemy osób dozorowanych i ich rodzin 

Przyczyna trudnej 

sytuacji życiowej 

dozorowanych i ich rodzin 

Udział procentowy w ogólnej 

liczbie osób dozorowanych* 

% liczba 

Ubóstwo 7% 314 

Sieroctwo 1% 40 

Bezdomność 6% 243 

Bezrobocie 21% 849 

Bezradność w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego 
15% 607 

Alkoholizm 14% 566 

Przemoc domowa 10% 404 

Narkomania 8% 323 

Trudności w przystosowaniu 

się do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego lub innej 

jednostki penitencjarnej 

18% 728 

* z wyłączeniem osób względem których orzeczono karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania 

nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne 

Źródło: Dane Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 

Poniżej przedstawione są dane statystyczne dotyczące osób skazanych w Sądzie 

Rejonowym w Sosnowcu wg rodzaju przestępstw z wyłączeniem kodeksu karnego 

skarbowego. 

 

Tabela 73: Skazani według rodzajów przestępstw 

Rodzaje przestępstw Skazani ogółem 

w roku 2009 

Ogółem 2 430 

art. 156 kk (pobicie) 3 

Art. 158 § 1 kk(udział w bójce) 77 

Art. 177 §1 kk (wypadki drogowe) 20 

Art. 178a §1 kk (jazda pod wpływem alkoholu) 328 

Art. 190 kk (groźby karalne) 90 

Art. 207 §1 kk (znęcanie) 107 

Art. 209 kk (uchylanie się od obowiązku 

alimentacyjnego) 
82 

Art. 233 kk (składanie fałszywych zeznań ) 23 

Art. 244 kk (niewykonywanie zaleceń sądu) 34 

Art. 278 §1 kk (kradzież zwykła) 190 
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Art. 278 §5 kk (kradzież energii elektrycznej) 107 

Art. 279 kk (kradzież z włamaniem) 130 

Art. 280 §1 kk (rozbój) 78 

Art.284 kk (wywłaszczenie) 59 

Art.286 kk (wyłudzenie, oszustwo) 286 

Art. 291 kk (paserstwo umyślne) 48 

Art. 305 kk (z ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii) 
145 

Źródło: Dane Sądu Rejonowego w Sosnowcu 

Powyższe dane dotyczą jedynie skazanych w roku 2009, jednak dane dotyczące 

osądzonych ogółem w omawianym okresie w tych sprawach są znacznie wyższe. 

Podsumowanie: 

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu należy do grona sześciu komend policji  

w województwie śląskim charakteryzujących się najwyższą dynamiką wszczęć  

w 2009 roku. Komenda Miejska Policji w roku 2009 wszczęła ponad 8 tysięcy postępowań 

oraz stwierdziła ponad 9,3 tysiąca przestępstw. Wskazano ponad 3 tysiące podejrzanych,  

w tym ponad 300 nieletnich. W tym samym roku KMP w Sosnowcu stwierdziła ponad  

26 tysięcy wykroczeń. Dominują przestępstwa kryminalne, w tym przede wszystkim 

kradzieże i kradzieże z włamaniem. Wykroczenia skierowane były najczęściej przeciw 

bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości. 

Straż Miejska w roku 2009 ujawniła blisko 13 tysięcy wykroczeń i wszczęła  

420 postępowań zmierzających do skierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego 

 w Sosnowcu oraz udzieliła ponad 6,5 tysiąca pouczeń. 

W tym samym roku Sąd Rejonowy w Sosnowcu skazał ponad 2,5 osób, a Zespół 

Kuratorski Służby Sądowniczej Sądu Rejonowego prowadził ponad 4 tysiące spraw wobec 

ponad 3,5 tysiąca osób. Ponad 4 tysiące mieszkańców Sosnowca (w tym 61 nieletnich) było 

pacjentami Izby Wytrzeźwień. Istotnym problemem jest przemoc domowa. W oparciu o dane 

dotyczące Niebieskiej karty, można stwierdzić, iż w roku 2009 przeprowadzono ogółem 

niemal 4,5 tysiąca interwencji domowych. Ustalono niemal 800 ofiar przemocy  

i ponad 500 sprawców. Wszczęto ponad 200 spraw. Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu  

w 2009 roku zarejestrowała 513 spraw dotyczących znęcania się nad rodziną. Sąd Rejonowy  

w Sosnowcu w roku 2009 wydał 185 wyroków w sprawach dotyczących tego problemu. 
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Tabela 74: Analiza SWOT w obszarze polityki bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania szeroko 

rozumianym zjawiskom dezorganizacji społecznej oraz patologii społecznej 

MOCNE STRONY 
1. Duża baza ludzi profesjonalnie 

przygotowanych do realizacji zadań 

ciążących na Policji. 

2. Duża mobilność i stała dyspozycyjność sił 

policyjnych. 

3. Zdolność szybkiej adaptacji pracy do 

potrzeb, wynikająca ze zhierarchizowanej 

struktury. 

4. Wiedza o problemach występujących na 

podległym terenie. 

5. Przeszkoleni pracownicy straży miejskiej  

z długoletnim doświadczeniem. 

6. Znajomość terenu oraz problemów 

mieszkańców przez strażników. 

7. System monitoringu. 

8. Dobra współpraca Policji i Straży Miejskiej. 

SŁABE STRONY 
1. Brak stabilnego systemu zarządzania 

jednostkami Policji. 

2. Brak systemu i parametrów bieżącej kontroli 

obciążenia jednostek. 

3. Zbyt gwałtowne reakcje na wydarzenia 

medialne stawiające Policję w 

niekorzystnym świetle. 

4. Rotacja na stanowiskach. 

5. Problemy logistyczne. 

6. Zły stan techniczny monitoringu. 

7. Niewystarczająca liczba pomieszczeń 

służbowych dla Straży Miejskiej. 

8. Brak dostępu on-line do ogólnopolskiej bazy 

danych: „PESEL”, CEPiK” dla Straży 

Miejskiej. 

SZANSE 
1. Brak konkurencji na rynku. 

2. Pozytywny odbiór społeczny. 

3. Możliwość kreowania bezpieczeństwa. 

4. Szybkość reakcji oraz ciągłość  

i fachowość podejmowanych działań. 

5. Nietypowe kompetencje i możliwości.  

6. Możliwość wszechstronnego doboru 

kadr. 

7. Zwiększenie uprawnień Straży Miejskiej. 

8. Możliwość pozyskania nowej siedziby przez 

Straż Miejską. 
9. Szersze wykorzystanie współpracy 

z firmami ochrony mienia i ludzi. 
 

ZAGROŻENIA 
1. Częste nowelizacje przepisów i procedur 

prawnych nie przystające do możliwości 

organizacyjnych Policji oraz potrzeb 

społecznych. 

2. Wzrost zadań związanych z zaspokajaniem 

oczekiwań społecznych. 

3. Pogorszenie wizerunku Policji. 

4. Brutalizacja przestępczości. 

5. Niewystarczające środki finansowe na 

bieżącą działalność Policji 
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PODSUMOWANIE DIAGNOZY 
Istotnym elementem diagnozy jest analiza mocnych i słabych stron oraz szans  

i zagrożeń w obszarze wszystkich dziedzin polityki społecznej w Sosnowcu. Zbiorczą analizę 

SWOT w tym zakresie zawiera poniższa tabela. 

Tabela 75: Analiza SWOT w obszarze diagnozowanych polityk. 

 POZYTYWNE NEGATYWNE 

W
E

W
N

Ę
T

R
Z

N
E

 

MOCNE STRONY 

 Wysoko wykwalifikowana kadra 

 Doświadczenie w pracy w różnych 

obszarach polityki społecznej 

 Zdolność i skłonność do stałego 

podnoszenia kwalifikacji 

 W większości obszarów polityki społecznej 

dobra infrastruktura instytucjonalna. 

 Umiejętność tworzenia i realizacji projektów 

 

SŁABE STRONY 

 Niewystarczający przepływ informacji  

w poszczególnych obszarach polityki społecznej 

 Niewystarczająca koordynacja systemów działań 

dla rozwiązywania konkretnych problemów 

społecznych 

 Niewystarczające upowszechnienie informacji 

wśród mieszkańców na temat oferty działań  

i usług instytucji 

 Niezadowalający poziom edukacji społecznej  

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania różnych 

problemów społecznych. 

 

Z
E

W
N

Ę
T

R
Z

N
E

 

SZANSE 

 Możliwość pozyskiwania środków  

z funduszy strukturalnych UE 

 Wielokulturowe i wielonarodowe tradycje 

miasta 

 Wzmacnianie współpracy regionalnej 

 Wymiana doświadczeń i współpraca 

z innymi miastami i instytucjami z kraju 

i zagranicy 

 

ZAGROŻENIA 

 Wzrost skali występowania problemów  

i kwestii społecznych 

 Zagrożenie kryzysem społecznym 

 Ograniczenia możliwości finansowania działań  

w zakresie polityki społecznej 

 Zmieniające się regulacje prawne 

 Starzejące się społeczeństwo. 

 

 

Sosnowiec jest miastem prowadzącym aktywne działania we wszystkich obszarach 

polityki społecznej. Dysponuje w tym zakresie wysoko wykwalifikowaną kadrą, mającą 

długoletnie doświadczenie w zakresie działań w poszczególnych obszarach polityki 

społecznej. Kadra zatrudniona w sektorze publicznym (samorządowym i rządowym) oraz  

w organizacjach pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej stara się 

podnosić swoje kwalifikacje. Jest coraz lepiej przygotowana do tworzenia i realizacji 

projektów, także finansowanych ze środków unijnych. Sosnowiec jest także miastem  

o rozbudowanej infrastrukturze instytucjonalnej. Czynnikiem wspierającym politykę 

społeczną miasta są historyczne i kulturowe tradycje miasta oraz potencjał obywatelski 

PODSUMOWANIE DIAGNOZY 
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mieszkańców, rozwijający się wolontariat i działające na terenie miasta organizacje 

pozarządowe.  

Prowadzenie polityki społecznej w mieście wymaga wypracowania bardziej 

sprawnego przepływu informacji i koordynacji działań instytucji w ramach poszczególnych 

obszarów polityki społecznej. Miasto oraz jego instytucje i organizacje pozarządowe powinny 

dążyć do wypracowania zintegrowanych systemów działań dla rozwiązywania konkretnych 

problemów i kwestii społecznych. Te, wynikające z diagnozy, zasadnicze przesłanki leżą  

u podstaw opracowanej „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca 

na lata 2011-2020”. 
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II. CELE STRATEGICZNE I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Struktura Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Sosnowca na lata 

2011-2020 odpowiada zasadom budowy przyjętym w tego typu dokumentach. Strategia 

zawiera cel generalny (misję), priorytetowe cele w każdym z obszarów polityki społecznej  

a także kierunki działań strategicznych w obrębie każdego z tych obszarów. W ramach 

kierunków działań strategicznych proponowane są konkretne działania strategiczne. 

W celu usprawnienia lektury Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych zastosowano także technikę używaną w innych materiałach programowych tego 

typu. Polega ona na szeregowym identyfikowaniu konkretnych przedsięwzięć, w oparciu  

o kategorie celów (C), kierunków (K) i propozycji działań (P). 

C1K2P1 

Cel strategiczny 

i jego numer 
Kierunek działań 

strategicznych i jego numer 

Propozycja konkretnych 

działań strategicznych 
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GŁÓWNY CEL STRATEGICZNY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE CELE STRATEGICZNE 

C1 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi i umacnianiu 

rodziny oraz rozwojowi aktywności społecznej 

C2 Rozwój i promocja zatrudnienia oraz przedsiębiorczości 

C3 Podnoszenie jakości warunków zamieszkania 

C4 

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i infrastruktury lecznictwa 

w mieście oraz jakości życia osób niepełnosprawnych 

C5 Upowszechnianie edukacji i podnoszenie jakości kształcenia 

C6 Instytucjonalny i infrastrukturalny rozwój kultury 

C7 Rozwój sportu 

C8 Tworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej 

C9 Poprawa stanu środowiska w mieście 

C10 Wzrost poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego 

 

 

PROWADZENIE ZINTEGROWANEJ POLITYKI 

SPOŁECZNEJ SPRZYJAJĄCEJ PODNOSZENIU 

JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIASTA  

I PRZECIWDZIAŁANIU WYKLUCZENIU 

SPOŁECZNEMU 
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SZCZEGÓŁOWE CELE STRATEGICZNE 

CEL STRATEGICZNY 

C1: Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi i umacnianiu 

rodziny oraz rozwojowi aktywności społecznej 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH: 

C1K1 
Tworzenie systemu wspierania, poradnictwa, edukacji i promocji 

rodziny 

C1K2 
Rozwój systemu współpracy władzy samorządowej z organizacjami 

pozarządowymi 

C1K3 Tworzenie warunków aktywizacji i integracji rodzin 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C1K1 
Tworzenie systemu wspierania, poradnictwa, edukacji i promocji 

rodziny 

Propozycje działań strategicznych: 

C1K1P1 Działania wspierające rozwój poradnictwa i doradztwa.  

C1K1P2 
Wspieranie działań na rzecz edukacji rodziny w zakresie podniesienia 

kompetencji rodzicielskich. 

C1K1P3 Wspieranie działań i kampanii na rzecz promocji instytucji rodziny. 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C1K2 
Rozwój systemu współpracy władzy samorządowej z organizacjami 

pozarządowymi 

Propozycje działań strategicznych: 

C1K2P1 Realizacja Programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi 

C1K2P2 Wspieranie procesów integracji organizacji pozarządowych w mieście 

C1K2P3 Upowszechnianie i wspieranie wolontariatu 
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Kierunek działań strategicznych: 

C1K3 Tworzenie warunków aktywizacji i integracji rodzin 

Propozycje działań strategicznych: 

C1K3P1 Organizowanie i wspieranie organizowania imprez rodzinnych w mieście 

C1K3P2 Wspieranie rozwoju turystyki rodzinnej, rekreacji, kultury 
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CEL STRATEGICZNY 

C2: Rozwój i promocja zatrudnienia oraz przedsiębiorczości 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH: 

C2K1 

Doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi  

w obszarze polityki zatrudnienia (budowanie płaszczyzny 

współdziałania) 

C2K2 Stwarzanie warunków do rozwoju przedsiębiorczości 

C2K3 Aktywizacja bezrobotnych 

C2K4 
Tworzenie warunków służących ograniczaniu szarej strefy  

w zatrudnieniu 

C2K5 
Wspieranie działań zmierzających do pozyskiwania środków 

zewnętrznych 

C2K6 Zwalczanie dyskryminacji na rynku pracy 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C2K1 

Doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi  

w obszarze polityki zatrudnienia (budowanie płaszczyzny 

współdziałania) 

Propozycje działań strategicznych: 

C2K1P1 Utworzenie porozumienia instytucji rynku pracy w mieście 

C2K1P2 Tworzenie międzyinstytucjonalnych programów i projektów działań 

C2K1P3 Tworzenie platformy internetowej 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C2K2 Stwarzanie warunków do rozwoju przedsiębiorczości 

Propozycje działań strategicznych: 

C2K2P1 
Przyznawanie przez PUP dotacji na otwarcie działalności gospodarczej przez 

osoby bezrobotne 

C2K2P2 
Projekty finansowane z EFS wspierające przedsiębiorczość (dotacje, szkolenia  

z zakresu otwierania własnej firmy) 
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C2K2P3 
Rozwój i promocja punktu konsultacyjnego dla osób chcących otworzyć 

działalność (np. przy ARL) 

C2K2P4 Rozwój i promocja instrumentów dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C2K3 Aktywizacja bezrobotnych 

Propozycje działań strategicznych: 

C2K3P1 Warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, poradnictwo zawodowe 

C2K3P1 Szkolenia zawodowe finansowane przez PUP 

C2K3P1 
Organizowanie zatrudnienia w ramach form subsydiowanych ( prace 

interwencyjne, roboty publiczne), staże 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C2K4 
Tworzenie warunków służących ograniczeniu szarej strefy  

w zatrudnieniu 

Propozycje działań strategicznych: 

C2K4P1 
Promocja usług rynku pracy wśród pracodawców, informowanie pracodawców  

o możliwościach zatrudnienia w ramach form subsydiowanych 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C2K5 
Wspieranie działań zmierzających do pozyskiwania środków 

zewnętrznych 

Propozycje działań strategicznych: 

C2K5P1 Wspieranie promocji dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania środków. 
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Kierunek działań strategicznych: 

C2K6 Zwalczanie dyskryminacji na rynku pracy 

Propozycje działań strategicznych: 

C2K6P1 Wspieranie aktywizacji zawodowej kobiet 

C2K6P2 Wspieranie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością 
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CEL STRATEGICZNY 

C3: Podnoszenie jakości warunków zamieszkania 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH: 

C3K1 

Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy poprzez 

realizację celów wyszczególnionych w Polityce Mieszkaniowej gminy 

Sosnowiec na lata 2010-2020 

C3K2 
Stworzenie odpowiedniej polityki mieszkaniowej. Która uwzględnia 

aspekty: ekonomiczny, przestrzenny, czasowy, jakościowy i społeczny 

C3K3 

Budowa systemu współdziałania różnych grup właścicieli na obszarze 

polityki mieszkaniowej (gminy, spółdzielni właścicieli prywatnych itp.) 

oraz instytucji pomocowych (NOPS, PUP) i opracowanie oferty dla 

mieszkańców Sosnowca 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C3K1 
Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy poprzez 

realizację celów wyszczególnionych w Polityce Mieszkaniowej gminy 

Sosnowiec na lata 2010 – 2020 

Propozycje działań strategicznych: 

C3K1P1 Polityka mieszkaniowa gminy Sosnowiec na lata 2010-2020 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C3K2 
Stworzenie odpowiedniej polityki mieszkaniowej, która uwzględnia 

aspekty: ekonomiczny, przestrzenny, czasowy, jakościowy i społeczny 

Propozycje działań strategicznych: 

C3K2P1 Stworzenie przez gminę korzystnych warunków do inwestowania w mieście 

C3K2P2 
Wspieranie kapitałowe jednostek  spółek gminnych realizujących budownictwo 

mieszkaniowe na wynajem (Towarzystwo Budownictwa Społecznego) 

C3K2P3 
Podaż odpowiedniej liczby lokali komunalnych i socjalnych dla zaspokojenia 

potrzeb mieszkaniowych najuboższych gospodarstw domowych 

C3K2P4 Zahamowanie procesu dekapitalizacji zasobu mieszkaniowego 

C3K2P5 Ekonomizacja polityki czynszowej 

C3K2P6 Racjonalizacja prywatyzacji zasobu mieszkaniowego gminy 

C3K2P7 
Zorganizowanie systemu gospodarowania substancją mieszkaniową na rzecz osób 

z niepełnosprawnością 
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Kierunek działań strategicznych: 

C3K3 

Budowa systemu współdziałania różnych grup właścicieli na obszarze 

polityki mieszkaniowej (gminy, spółdzielni właścicieli prywatnych itp.) 

oraz instytucji pomocowych (MOPS, PUP) i opracowanie oferty dla 

mieszkańców Sosnowca 

Propozycje działań strategicznych: 

C3K3P1 Program pomocy osobom zagrożonym eksmisją 
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CEL STRATEGICZNY 

C4: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i infrastruktury 

lecznictwa w mieście oraz jakości życia osób 

niepełnosprawnych 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH: 

C4K1 
Poprawa zdrowia mieszkańców poprzez wspieranie działań 

terapeutycznych i rehabilitacyjnych 

C4K2 
Wspieranie rozwoju opieki paliatywnej nad nieuleczalnie chorymi 

mieszkańcami miasta 

C4K3 
Poprawa zdrowia mieszkańców poprzez prowadzenie działań z zakresu 

profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia 

C4K4 
Poprawa efektywności funkcjonowania gminnych zakładów opieki 

zdrowotnej 

C4K5 
Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w gminnych 

jednostkach ochrony zdrowia 

C4K6 Wspieranie funkcjonowania ratownictwa medycznego 

C4K7 
Działania profilaktyczne, lecznicze i rehabilitacyjne w obszarze 

uzależnień 

C4K8 Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C4K1 
Poprawa zdrowia mieszkańców poprzez wspieranie działań 

terapeutycznych i rehabilitacyjnych 

Propozycje działań strategicznych: 

C4K1P1 Wdrażanie programów prozdrowotnych 

C4K1P2 Rozwój współpracy z płatnikiem świadczeń zdrowotnych 

C4K1P3 
Dostosowywanie usług medycznych do zmieniających się potrzeb zdrowotnych 

mieszkańców 

C4K1P4 Działania na rzecz poprawy jakości usług medycznych 
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Kierunek działań strategicznych: 

C4K2 
Wspieranie rozwoju opieki paliatywnej nad nieuleczalnie chorymi 

mieszkańcami miasta 

Propozycje działań strategicznych: 

C4K2P1 
Wspieranie programów zwiększających dostępność do opieki paliatywnej  

w mieście 

C4K2P2 Wspieranie rozwoju stacjonarnej opieki paliatywnej 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C4K3 
Poprawa zdrowia mieszkańców poprzez prowadzenie działań z zakresu 

profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia 

Propozycje działań strategicznych: 

C4K3P1 Wdrażanie programów profilaktyki zdrowotnej na rzecz mieszkańców 

C4K3P2 
Wspieranie działań promujących zdrowie poprzez propagowanie zdrowego stylu 

życia 

C4K3P3 Edukacja prozdrowotna mieszkańców 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C4K4 
Poprawa efektywności funkcjonowania gminnych zakładów opieki 

zdrowotnej 

Propozycje działań strategicznych: 

C4K4P1 Działania restrukturyzacyjne jednostek w sferze strukturalnej i organizacyjnej 
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Kierunek działań strategicznych: 

C4K5 
Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w gminnych 

jednostkach ochrony zdrowia 

Propozycje działań strategicznych: 

C4K5P1 Modernizacja infrastruktury gminnych obiektów ochrony zdrowia  

C4K5P2 Poprawa stanu wyposażenia gminnych obiektów ochrony zdrowia 

C4K5P3 
Wspieranie systemów stypendialnych w pozyskiwaniu wysoko kwalifikowanej 

kadry medycznej 

C4K5P4 
Wspieranie działań na rzecz rozwijania opieki medycznej dla osób przewlekle 

chorych 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C4K6 Wspieranie funkcjonowania ratownictwa medycznego 

Propozycje działań strategicznych: 

C4K6P1 
Działania na rzecz poprawy efektywności powiadamiania w stanach zagrożenia 

życia i zdrowia 

C4K6P2 
Wspieranie działań edukacyjnych dla minimalizowania zagrożenia życia  

i ratowania zdrowia 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C4K7 
Działania profilaktyczne, lecznicze i rehabilitacyjne w obszarze 

uzależnień 

Propozycje działań strategicznych: 

C4K7P1 
Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii 

C4K7P2 Wspieranie działań w obszarze promocji zdrowia psychicznego 

C4K7P3 Koordynacja działań podmiotów zajmujących się problematyką uzależnień 

C4K7P4 Budowa zintegrowanego systemu zajmującego się problematyką uzależnień 

C4K7P5 
Wspieranie działań służących redukowaniu szkód zdrowotnych wywołanych 

nadużyciem alkoholu i narkotyków 
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Kierunek działań strategicznych: 

C4K8 Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością 

Propozycje działań strategicznych: 

C4K8P1 Organizacja efektywnego zarządzania pomocą dla osób z niepełnosprawnością 

C4K8P2 
Poprawa skuteczności działań aktywizujących osoby z niepełnosprawnością 

(ZAZ) 

C4K8P3 
Poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych w aspektach likwidacji barier funkcjonalnych 

C4K8P4 Realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością 

C4K8P5 Działania na rzecz edukacji społecznej w obszarze niepełnosprawności 

C4K8P6 
Działania na rzecz utworzenia DPS-u dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

i niepełnosprawnością intelektualną 
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CEL STRATEGICZNY 

C5: Upowszechnianie edukacji i podnoszenie jakości kształcenia 

 
KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH: 

C5K1 Rozszerzenie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach szkolnictwa 

C5K2 
Poszerzenie oferty edukacyjnej i opiekuńczej w stosunku do dziecka 

niepełnosprawnego do 24 roku życia oraz jego rodziny 

C5K3 Doposażenie szkół i przedszkoli w sprzęt i środki dydaktyczne 

C5K4 
Pogłębienie współpracy z organizacjami pozarządowymi, kulturalno-

oświatowymi i sportowymi w procesie opieki i edukacji 

C5K5 Poszerzanie pozaedukacyjnej oferty szkół 

C5K6 Rozwój doradztwa psychologiczno-pedagogicznego 

C5K7 Dostosowanie profilu kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C5K1 Rozszerzenie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach szkolnictwa 

Propozycje działań strategicznych: 

C5K1P1 
Wspieranie pozyskiwania środków zewnętrznych. Korzystanie z programów  

i funduszy unijnych. Współpraca szkół i przedszkoli z miastami partnerskimi 

C5K1P2 Poszerzenie infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej 

C5K1P3 Doposażenie szkół i przedszkoli w sprzęt i środki dydaktyczne 

C5K1P4 Utworzenie miejskiego systemu stypendiów szkolnych 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C5K2 
Poszerzenie oferty edukacyjnej i opiekuńczej w stosunku do dziecka 

niepełnosprawnego do 24 roku życia oraz jego rodziny 

Propozycje działań strategicznych: 

C5K2P1 Rozszerzenie działania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

C5K2P2 
Pogłębienie oferty edukacyjnej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 
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Kierunek działań strategicznych: 

C5K3 Doposażenie szkół i przedszkoli w sprzęt i środki dydaktyczne 

Propozycje działań strategicznych: 

C5K3P1 
Poszerzenie ofert spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży w okresie wolnym 

od nauki 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C5K4 
Pogłębienie współpracy z organizacjami pozarządowymi, kulturalno-

oświatowymi i sportowymi w procesie opieki i edukacji 

Propozycje działań strategicznych: 

C5K4P1 
Udział dzieci i młodzieży w projektach realizowanych przez III sektor i instytucje 

miejskie 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C5K5 Poszerzanie pozaedukacyjnej oferty szkół 

Propozycje działań strategicznych: 

C5K5P1 
Wykorzystywanie bazy sportowej szkół dla rozwoju form aktywnego spędzania 

czasu wolnego dzieci i młodzieży 

C5K5P2 Wspieranie działań prozdrowotnych szkoły 

C5K5P3 Organizowanie zajęć pozaszkolnych 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C5K6 Rozwój doradztwa psychologiczno-pedagogicznego 

Propozycje działań strategicznych: 

C5K6P1 Dostosowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do potrzeb placówki 

C5K6P2 Doradztwo zawodowe w szkołach ponadpodstawowych 
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Kierunek działań strategicznych: 

C5K7 Dostosowanie profilu kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy 

Propozycje działań strategicznych: 

C5K7P1 Przeprowadzanie badań rynku pracy - monitoring co najmniej raz na trzy lata 

C5K7P2 Rozwijanie współpracy instytucji szkoleniowych oraz pracodawców 
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CEL STRATEGICZNY 

C6: Instytucjonalny i infrastrukturalny rozwój kultury 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH: 

C6K1 Integracja lokalna działań kulturalnych 

C6K2 Instytucje i organizacje pozarządowe w obszarze kultury 

C6K3 Infrastruktura i dostępność kultury 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C6K1 Integracja lokalna działań kulturalnych 

Propozycje działań strategicznych: 

C6K1P1 
Spotkania z artystami spoza miasta i wspólne realizowanie projektów 

artystycznych i terapeutycznych 

C6K1P2 
Stworzenie systemu przyznawania stypendiów artystycznych promujących 

działalność sosnowieckich twórców 

C6K1P3 
Rozwój SOSNartu – Sosnowieckiego magazynu kulturalnego, jako m.in. 

promocja lokalnych środowisk twórczych 

C6K1P4 
Dalszy rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku z funkcją kształtowania 

zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta 

C6K1P5 Warsztaty organizowane przez sosnowieckich twórców dla mieszkańców 

C6K1P6 

Konkurs dla młodych twórców „Sztuka transformacji” – tworzenie dzieł sztuki  

z odpadów, kreatywne wykorzystanie potencjałów miasta, które nie są 

użytkowane 

C6K1P7 
Festiwale m.in. Sztukaterie, Zderzenia Kultur Europejskich i sztuk 

performatywnych - rozwój 

C6K1P8 
Aktywni seniorzy animatorami społecznymi – działania z obszaru kultury na 

rzecz osób 50+ 

C6K1P9 
Cykliczne nocne maratony filmowe w ramach projektu Ambitnego Kina 

Studyjnego („Kana” Sosnowiec) 

C6K1P10 
Powstanie kawiarni artystycznej z inicjatywy na rzecz i prowadzonej przez 

młodzież (Stowarzyszenie Genesis) 
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Kierunek działań strategicznych: 

C6K2 Instytucje i organizacje pozarządowe w obszarze kultury 

Propozycje działań strategicznych: 

C6K2P1 

Utworzenie inicjatywy wspólnej organizacji pozarządowych będącej połączeniem 

działań parateatralnych, teatralnych, terapeutycznych z ogółem przedsięwzięć 

kulturalnych na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną i osób 

z dysfunkcjami opartej na działającym Teatrze Mimesis 

C6K2P2 
Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą  

o pożytku publicznym i wolontariacie (w tym konkurs ofert i zadania publiczne) 

C6K2P3 
Zapraszanie twórców do udziału w warsztatach, pokazach, imprezach 

organizowanych przez instytucje kultury 

C6K2P4 
Powołanie zespołu doradczego w celu wspierania podmiotów lokalnych  

w napisaniu aplikacji na projekty o charakterze kulturalnym 

C6K2P5 Europejski Konkurs Tenorów 

C6K2P6 Wspieranie Międzynarodowego studenckiego Festiwalu Folklorystycznego 

C6K2P7 
Artystyczne Anioły Arteterapii – międzynarodowe spotkania osób z dysfunkcjami 

i zespołów artystycznych Domów Pomocy Społecznej 

C6K2P8 

Powstanie Międzynarodowego Ośrodka Arteterapii z warsztatami, wizytami 

studyjnymi, debatami, działaniami artystów profesjonalnych na rzecz rehabilitacji 

i terapii osób szczególnie narażonych na marginalizację 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C6K3 Infrastruktura i dostępność kultury 

Propozycje działań strategicznych: 

C6K3P1 
Adaptacja byłego Kina Muza na potrzeby supernowoczesnego, wielofunkcyjnego 

obiektu kultury 

C6K3P2 Budowa Sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. J. Kiepury 

C6K3P3 
Pozyskiwanie istniejących obiektów na działania kulturalne na przykładzie 

Energetycznego Centrum Kultury w budynku byłego Technikum Energetycznego 

– obiektu dostępnego 24h/dobę dla artystów 

C6K3P4 
Wykorzystanie nowych mediów do informowania o wydarzeniach kulturalnych  

w mieście – internetowe serwisy z ofertą kulturalną 

C6K3P5 Program rozwoju kultury w przestrzeniach publicznych – „Sztuka ulicy” 

C6K3P6 Wprowadzanie funkcji kulturalnych w obiekty zabytkowe i historyczne 

C6K3P7 
Gry uliczne – działania artystyczne w przestrzeni publicznej z uczestnictwem 

mieszkańców 
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Kierunek działań strategicznych: 

C6K3P8 
Poprawa jakości przestrzeni publicznej (już na etapie projektowania, 

wprowadzania przestrzeni, umożliwiających działalność kulturalną) 

C6K3P9 
Udostępnienie na preferencyjnych warunkach organizacjom pozarządowym 

powierzchni i miejsc na rzecz inicjatyw społeczno-kulturalnych 

C6K3P10 
Utworzenie sceny sztuk performatywnych będących alternatywą dla młodzieży 

twórczej 
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CEL STRATEGICZNY 

C7: Rozwój sportu 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH: 

C7K1 Wspieranie działalności rekreacyjno-sportowej 

C7K2 Modernizacja bazy rekreacyjno - sportowej 

C7K3 
Zagospodarowanie terenu dawnego pogranicza u zbiegu Czarnej  

i Białej Przemszy 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C7K1 Wspieranie działalności rekreacyjno-sportowej 

Propozycje działań strategicznych: 

C7K1P1 
Kontynuacja programu „Zdrowie i Sprawność” w zakresie montażu 

ogólnodostępnego sprzętu sportowego na terenie Gminy 

C7K1P2 Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację imprez rekreacyjnych 

C7K1P3 Organizacja imprez sportowych– integracja społeczności lokalnej 

C7K1P4 
Udzielanie wsparcia finansowego i merytorycznego gminnym organizatorom 

imprez rodzinnych i środowiskowych 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C7K2 Modernizacja bazy rekreacyjno - sportowej 

Propozycje działań strategicznych: 

C7K2P1 Budowa nowych obiektów sportowych 

C7K2P2 Modernizacja i remonty istniejących obiektów sportowych 
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Kierunek działań strategicznych: 

C7K3 
Zagospodarowanie terenu dawnego pogranicza u zbiegu Czarnej  

i Białej Przemszy 

Propozycje działań strategicznych: 

C7K3P1 Zagospodarowanie rzeki dla potrzeb turystyki kajakowej 

C7K3P2 Budowa przystani wodnych 

C7K3P3 Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacyjnych 

C7K3P4 
Ukształtowanie nowego sposobu spędzania czasu poprzez rozwój rekreacji 

wodnej. 

C7K3P5 Zainteresowanie mieszkańców przeszłością miasta 

C7K3P6 
Powstanie nowego miejsca wypoczynku dla mieszkańców Gminy i miast 

ościennych 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Sosnowca na lata 2011-2020 

162 

 

CEL STRATEGICZNY 

C8: Tworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej 

 
KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH: 

C8K1 Rozwój działań na rzecz wzmacniania rodziny  

C8K2 
Wzmocnienie efektywności opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki 

rodzicielskiej 

C8K3 
Działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych  

i niepełnosprawnych 

C8K4 
Rozbudowa systemu wsparcia osób zagrożonych bezdomnością  

i bezdomnych 

C8K5 Doskonalenie systemu wspierania i aktywizowania osób bezrobotnych 

C8K6 Doskonalenie systemu wspierania osób uzależnionych 

C8K7 
Podnoszenie jakości świadczonego wsparcia na rzecz osób 

obejmowanych pomocą 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C8K1 Rozwój działań na rzecz wzmacniania rodziny 

Propozycje działań strategicznych: 

C8K1P1 Program pracy z rodziną dysfunkcyjną i zagrożoną dysfunkcjami 

C8K1P2 Upowszechnianie nowych form pracy z rodziną (mediacja, asystent) 

C8K1P3 Rozbudowa sieci poradnictwa dla rodzin 

C8K1P4 Pomoc rodzinom w organizacji czasu wolnego 

C8K1P5 

Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób i rodzin poprzez wsparcie 

finansowe, pomoc psychologiczną i prawną oraz rozwój profesjonalnej pracy 

socjalnej 

C8K1P6 
Rozwój systemu zdrowego i racjonalnego dożywiania dzieci i innych osób 

potrzebujących 

C8K1P7 Tworzenie warunków do rozwoju grup wsparcia 
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Kierunek działań strategicznych: 

C8K2 
Wzmocnienie efektywności opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki 

rodzicielskiej 

Propozycje działań strategicznych: 

C8K2P1 Rozbudowa rodzinnego systemu opieki zastępczej  

C8K2P2 
Rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem – wspieranie funkcji 

wychowawczej i wzmocnienie finansowe 

C8K2P3 
Pomoc pełnoletnim wychowankom różnych form opieki zastępczej w integracji 

ze środowiskiem-prawidłowym,  aktywnym funkcjonowaniu w życiu społecznym 

i zawodowym  

C8K2P4 Rozwój pracy z rodzicem naturalnym na rzecz powrotu dziecka do rodziny 

C8K2P5 Doskonalenie systemu przejmowania dziecka do opieki zastępczej 

C8K2P6 
Tworzenie warunków rozwoju dla małych form opieki wychowawczej  

w mieszkaniach usamodzielniających 

C8K2P7 Optymalizowanie warunków opieki i pielęgnacji dziecka małego 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C8K3 
Działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych  

i niepełnosprawnych 

Propozycje działań strategicznych: 

C8K3P1 
Budowa zintegrowanego, całościowego systemu opieki, edukacji i terapii dla 

osób niepełnosprawnych 

C8K3P2 Utworzenie systemu wsparcia i edukacji dla rodzin osób niepełnosprawnych 

C8K3P3 Wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 

C8K3P4 

Rozbudowa sieci mieszkań chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych 

(dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną) 

C8K3P5 
Wspieranie inicjatyw promujących integrację osób niepełnosprawnych ze 

środowiskiem 

C8K3P6 
Rozwój form wsparcia promujących aktywny udział osób starszych w życiu 

społecznym 

C8K3P7 Podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie problemów osób starszych 

C8K3P8 
Aktywizacja rodziny na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym  

i niepełnosprawnym 

C8K3P9 Utworzenie rodzinnego domu pomocy społecznej 
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Kierunek działań strategicznych: 

C8K4 
Rozbudowa systemu wsparcia osób zagrożonych bezdomnością  

i bezdomnych 

Propozycje działań strategicznych: 

C8K4P1 Rozwój form wsparcia dla osób zagrożonych utratą mieszkania 

C8K4P2 
Utworzenie całodobowej placówki dla osób wymagających okresowo wzmożonej 

opieki i pielęgnacji 

C8K3P3 Uruchomienie łaźni (kąpiel, zmiana odzieży, pralnia dla osób bezdomnych) 

C8K3P4 Grupa wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności 

C8K3P5 Reintegracja społeczna i zawodowa osób bezdomnych 

C8K3P6 
Remont i przygotowanie mieszkań readaptacyjnych dla osób wychodzących  

z bezdomności 

C8K3P7 Utworzenie punktu medycznego dla osób bezdomnych 

C8K3P8 Działania w formie streetworkingu 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C8K5 Doskonalenie systemu wspierania i aktywizowania osób bezrobotnych 

Propozycje działań strategicznych: 

C8K5P1 Tworzenie osiedlowych/dzielnicowych Programów Aktywności Lokalnej 

C8K5P2 Promowanie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej 

C8K5P3 Rozszerzenie działalności Klubu Integracji Społecznej 

C8K5P4 
Działania wspierające nabywanie, podnoszenie lub zmianę kwalifikacji  

i kompetencji zawodowych klientów MOPS 

C8K5P5 
Działania wspierające zdobywanie doświadczenia zawodowego przez klientów 

MOPS poprzez staże, subsydiowane zatrudnienie oraz reintegrację zawodową  

u pracodawcy 

C8K5P6 
Działanie wspierające przełamywanie wewnętrznych barier wpływających na 

sytuacje na rynku pracy klientów MOPS poprzez poradnictwo psychologiczne lub 

psychospołeczne 

C8K5P7 Działania promujące i wspierające wolontariat 

C8K5P8 
Działania promocyjno-informacyjne z zakresu m.in. z zakresu równości szans, 

mobilności i elastyczności zawodowej 

C8K5P9 Budowa systemu opieki nad osobami zależnymi 

C8K5P10 
Budowa wspólnej bazy danych lokalnych, publicznych służb zatrudnienia  

i MOPS 
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C8K5P11 
Wspieranie rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno społecznego oraz integracji 

społeczności lokalnej 

C8K5P12 Zwiększenie roli i efektywnego wykorzystania prac społecznie użytecznych 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C8K6 Doskonalenie systemu wspierania osób uzależnionych 

Propozycje działań strategicznych: 

C8K6P1 
Tworzenie platformy współpracy instytucji zajmujących się pośrednio  

i bezpośrednio problematyką uzależnień 

C8K6P2 
Rozwój oferty wsparcia i leczenia uzależnień dla osób pijących ryzykownie, ale 

nieuzależnionych 

C8K6P3 
Współpraca ośrodka leczenia uzależnień z placówkami służby zdrowia, 

zakładami pracy i innymi instytucjami celem usprawniania metod wczesnej 

interwencji wobec osób uzależnionych 

C8K6P4 Rozwój oferty działań profilaktycznych w środowisku dzieci i młodzieży 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C8K7 
Podnoszenie jakości świadczonego wsparcia na rzecz osób 

obejmowanych pomocą 

Propozycje działań strategicznych: 

C8K7P1 Standaryzacja świadczonych usług 

C8K7P2 Wspieranie edukacji i szkoleń kadr służb pomocy społecznej 

C8K7P3 Poprawa warunków obsługi klienta 

C8K7P4 Pobudzanie aktywności środowiska lokalnego 

C8K7P5 Rozwój systemu diagnozowania i monitorowania problemów społecznych 

C8K7P6 
Zwiększenie dostępu do informacji i usług internetowych dla korzystających  

z pomocy 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Sosnowca na lata 2011-2020 

166 

 

CEL STRATEGICZNY 

C9: Poprawa stanu środowiska w mieście 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH: 

C9K1 Poprawa jakości powietrza w mieście 

C9K2 Wyeliminowanie spalania odpadów w gospodarstwach domowych 

C9K3 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C9K1 Poprawa jakości powietrza w mieście 

Propozycje działań strategicznych: 

C9K1P1 
Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Sosnowca oraz stworzenie 

systemu organizacyjnego w celu jego realizacji. 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C9K2 Wyeliminowanie spalania odpadów w gospodarstwach domowych 

Propozycje działań strategicznych: 

C9K2P1 Rozwój edukacji społecznej w zakresie szkodliwości spalania odpadów 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C9K3 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych 

Propozycje działań strategicznych: 

C9K3P1 Program selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

C9K3P2 Edukacja społeczna w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
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 CEL STRATEGICZNY 

C10: Wzrost poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego 
 

KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH: 

C10K1 
Tworzenie systemu współpracy instytucji i organizacji w obszarze 

bezpieczeństwa publicznego 

C10K2 Budowa miejskiego programu przeciwdziałania przemocy 

C10K3 Podnoszenie poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta 

C10K4 
Podnoszenie jakości funkcjonowania systemu zarządzania 

kryzysowego w mieście  

C10K5 Profilaktyka w obszarze bezpieczeństwa 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C10K1 
Tworzenie systemu współpracy instytucji i organizacji w obszarze 

bezpieczeństwa publicznego 

Propozycje działań strategicznych: 

C10K1P1 Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych 

C10K1P2 Wsparcie w procedurach pozyskiwania środków finansowych 

C10K1P3 System wymiany informacji między instytucjami 

C10K1P4 Wypracowanie procedur współpracy między instytucjami 

C10K1P5 Informator 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C10K2 Budowa miejskiego programu przeciwdziałania przemocy 

Propozycje działań strategicznych: 

C10K2P1 Tworzenie programów profilaktyki przemocy 
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Kierunek działań strategicznych: 

C10K3 Podnoszenie poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta 

Propozycje działań strategicznych: 

C10K3P1 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu 

C10K3P2 Modernizacja infrastruktury 

C10K3P3 Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni 

C10K3P4 Tworzenie programów promujących bezpieczeństwo 

C10K3P5 
Realizacja powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

C10K3P6 Aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa 

C10K3P7 Poprawa funkcjonalności miejskiej infrastruktury drogowej 

C10K3P8 Wspieranie lokalnych inicjatyw 

 

Kierunek działań strategicznych: 

C10K4 
Podnoszenie jakości funkcjonowania systemu zarządzania 

kryzysowego w mieście 

Propozycje działań strategicznych: 

C10K4P1 
Wprowadzenie procedur organizowania wsparcia psychologicznego w sytuacjach 

kryzysowych 

C10K4P2 Usprawnienie systemu powiadamiania o zagrożeniach 
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Kierunek działań strategicznych: 

C10K5 Profilaktyka w obszarze bezpieczeństwa 

Propozycje działań strategicznych: 

C10K5P1 Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 

C10K5P2 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

C10K5P3 Rozwój wolontariatu 

C10K5P4 Rozwój projektów 

C10K5P5 Opracowanie materiałów informacyjnych 

C10K5P6 Działania na rzecz przeciwdziałania przestępczości, szczególnie nieletnich 
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WDRAŻANIE I MONITOROWANIE STRATEGII 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest jednym z podstawowych 

narzędzi programujących szeroko pojęty społeczny rozwój miasta.  

Inne dokumenty programowe z zakresu lokalnej polityki społecznej powinny być zgodne  

z wytyczonymi w niniejszym dokumencie celami strategicznymi i kierunkami działań. 

Powinny je również rozwijać i uszczegóławiać. Służąc wdrożeniu celów strategicznych będą 

one stanowić programy operacyjne. Odnosi się to zarówno do programów przyjmowanych 

przez organy samorządu corocznie, jak i dokumentów wieloletnich. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2011- 2020, jako 

dokument strategiczny została sformułowana na takim poziomie ogólności, aby była 

elastyczna i stwarzała możliwość dostosowywania działań do zmieniającej się sytuacji, czy 

przepisów. 

Oznacza to także, iż kierunki i działania ujęte w Strategii nie mają charakteru zbioru 

zamkniętego i w miarę rozpoznanych potrzeb możliwe będzie projektowanie kolejnych 

kierunków oraz planowanie działań, zgodnych z wyznaczonymi celami strategicznymi  

i ujmowanie ich w planie realizacji Strategii. Plan przygotowuje się corocznie i przedstawia 

Radzie Miejskiej.  

W planie realizacji Strategii uwzględnia się w szczególności: 

a) szczegółowy cel strategiczny, kierunek i nazwę planowanego działania, 

b) termin realizacji działania, 

c) środki na realizację działania ujęte w układzie rocznym, 

d) źródła finansowania działania, 

e) wskaźniki realizacji celów strategicznych, 

f) podmiot odpowiedzialny za działanie i partnerów działania. 

Plan realizacji Strategii opracowuje w oparciu o plany cząstkowe Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sosnowcu. Za przygotowanie cząstkowych planów działań strategicznych 

odpowiadają właściwe Wydziały Urzędu Miejskiego w Sosnowcu bądź inne wskazane 

poniżej jednostki.  

WDRAŻANIE I MONITOROWANIE STRATEGII 
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Wydziały Urzędu Miejskiego w Sosnowcu i jednostki odpowiedzialne za przygotowanie 

planów cząstkowych oraz za weryfikację sprawozdań cząstkowych 

Cel strategiczny Nazwa wydziału/jednostki 

C1 
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi 

 i umacnianiu rodziny 
Wydział Polityki Społecznej 

C2 
Rozwój i promocja zatrudnienia oraz 

przedsiębiorczości 
Powiatowy Urząd Pracy 

C3 Podnoszenie jakości warunków zamieszkania 
Wydział Gospodarki Komunalnej 

 i Mieszkaniowej 

C4 

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców 

 i infrastruktury lecznictwa w mieście oraz jakości 

życia osób niepełnosprawnych 

Wydział Zdrowia 

C5 
Upowszechnianie edukacji i podnoszenie jakości 

kształcenia 
Wydział Edukacji 

C6 Instytucjonalny i infrastrukturalny rozwój kultury Wydział Kultury i Sztuki 

C7 Rozwój sportu 
Wydział Kultury Fizycznej, Sportu 

i Turystyki 

C8 
Tworzenie zintegrowanego systemu pomocy 

społecznej 
Wydział Polityki Społecznej 

C9 Poprawa stanu środowiska w mieście 
Wydział Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa 

C10 
Wzrost poczucia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego 

Wydział Polityki Społecznej  

(w zakresie przeciwdziałania 

przemocy) 

Wydział Bezpieczeństwa 

 i Zarządzania Kryzysowego 

 

Monitoring i ewaluacja zapisów strategicznych polegać będą na systematycznej ocenie 

realizowanych działań oraz przekazywaniu Radzie Miejskiej corocznych sprawozdań  

z realizacji.  

Istotnym elementem będzie monitorowanie wskaźników podanych w planach realizacji 

Strategii, odzwierciedlających efektywność prowadzonych działań. 

Za wykonanie zbiorczych sprawozdań, gromadzenie danych z zakresu monitorowania 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych odpowiedzialny będzie Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sosnowcu. 
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Zakłada się następujące źródła finansowania Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych miasta Sosnowca na lata 2011-2020: 

- budżet państwa, 

- środki funduszy celowych (np. PFRON) 

- Fundusz Pracy, 

- środki i dotacje celowe, 

- budżet Miasta (gminy i powiatu), 

- środki Unii Europejskiej (w tym EFS), środki Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  

- inne źródła (np. środki organizacji pozarządowych, środki prywatne). 

Środki z budżetu Miasta na realizację działań ujmują w planie budżetowym – zgodnie  

z obowiązującymi w mieście procedurami – podmioty planujące realizację działań 

strategicznych.  

Wdrożenie konkretnych działań uzależnione będzie od możliwości zabezpieczenia 

/pozyskania środków. 
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