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Minęło pół kadencji
Informacja z działalności Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w latach 2006−2008

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego III kadencji. Od lewej: starosta Jerzy Rosół, Mieczysław Kowalski, wicestarosta Tadeusz Skatuła, etatowy członek Zarządu Damian Majcherek i Tadeusz Sobala

Z końcem roku 2008 r. minęła połowa kadencji Za−
rządu Powiatu Wodzisławskiego, który ukonstytu−
ował się na sesji 27.11.2006 r. Czas ten zbiega się
z okrągłą rocznicą 10−lecia powstania Powiatu Wo−
dzisławskiego w nowym kształcie administracyjnym.
Minione 10 lat to okres kształtowania się nowoczesnej admini−
stracji powiatowej i realizacji zadań, służących mieszkańcom po−
wiatowych miast i gmin. Z perspektywy czasu w powiecie wodzi−
sławskim widać spore zmiany. Wypiękniały powiatowe szkoły, po−
wstały nowoczesne obiekty sportowe, powiatowa sala konferen−
cyjna, sukcesywnie wspierana jest przez Powiat służba zdrowia,
wprowadzane są w życie kolejne zadania zapisane w Powiatowej
Strategii Rozwoju. Powiat realizuje też programy współpracy z or−
ganizacjami pozarządowymi: Plan Rozwoju Lokalnego, Powiato−
wy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Program
Zapobiegania Bezrobociu czy Powiatowy Program Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli. W po−
wiecie wodzisławskim prężnie działają ośrodki pomocowe m.in.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Adopcyjno−Opie−
kuńczy, Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie czy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburze−
niami psychicznymi. Z końcem 2008 r. roku oddano do użytku,
unikalny w skali województwa i jeden z nielicznych w kraju, Za−
kład Aktywności Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych.
Stale też poprawiana jest jakość obsługi klientów Starostwa
w oparciu o system jakości ISO 9001:2000. Przykłady można by
mnożyć. W związku z jubileuszem 10−lecia Zarząd Powiatu Wo−
dzisławskiego wystąpił też z inicjatywą uchwalenia sztandaru Po−
wiatu Wodzisławskiego. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji został złożony projekt sztandaru opracowany
w oparciu o herb powiatu. Projekt uzyskał pozytywną opinię Ko−
misji Heraldycznej.
Zarząd Powiatu III kadencji, pracując pod przewodnictwem sta−
rosty Jerzego Rosoła, już w pierwszym roku swojej pracy zarów−
no kontynuował zadania rozpoczęte jak i inicjował wiele nowych,
opierając się na realizacji celów zawartych w Strategii Rozwoju
Powiatu Wodzisławskiego. Priorytety, zawarte w Strategii to oświa−
ta, służba zdrowia, problemy opieki społecznej, bezrobocie, ciągle
aktualna poprawa komunikacji na drogach powiatu i szeroko poję−
te bezpieczeństwo. Od listopada 2006 r. obecny Zarząd zrealizował
ponad 50 zadań inwestycyjnych i remontowych.

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.
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Funkcjonowanie Oświaty
i rozwój infrastruktury szkolnej
W realizacji zadań oświatowych Powiat przykłada dużą wagę
zarówno do poziomu kształcenia w powiatowych szkołach ponad−
gimnazjalych i placówkach oświatowych, jak i do poprawy wa−
runków nauki i rozwoju oraz do samej infrastruktury szkolnej.
Warta podkreślenia jest też imponująca ilość środków zewnętrz−
nych pozyskanych w ostatnich latach.
W 2007 r. szkoły i placówki oświatowe pozyskały kwotę
1.000.724,53 zł, a w 2008 r. 163.206,04 zł. Łącznie w latach 2007−
2008 pozyskano środki zewnętrzne na kwotę 1.163.930,57 zł.
W powiecie wodzisławskim funkcjonuje 9 zespołów szkolnych
o charakterze ponadgimazjalnym dla których Powiat Wodzisław−
ski jest organem prowadzącym. Nadzór Powiatu dotyczy też Spe−
cjalnego Ośrodka Szkolno−Wychowawczego w Wodzisławiu Śl.
W powiatowych szkołach jest zatrudnionych ponad 700 nauczy−
cieli. Szkoły liczą prawie 8 000 uczniów w 295 oddziałach. Stara−
nia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego znalazły uznanie u naj−
wyższych władz oświatowych. Potwierdzeniem tego był fakt, że
wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego 2008/2009 od−
była się właśnie w powiecie wodzisławskim, w ZS im. 14 Pułku
Powstańców Śląskich.

W czerwcu 2007 r. formalnie zakończył się długi proces pozyski−
wania i adaptowania pomieszczeń byłego przedszkola, które teraz sta−
ły się integralną częścią Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rydułtowach. Obecnie mieści się tam biblioteka i pracownia multi−
medialna. Koszt inwestycji wyniósł 460 131,70 zł.

Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber podczas wojewódzkiej
inauguracji nowego roku szkolnego 2008/2009 w Zespole Szkół
im. 14 Pułku Powstańców Śląskich

Dyrektor Renata Gryt, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krystyna
Szymiczek i starosta Jerzy Rosół w nowych pomieszczeniach bibliotecznych mieszczących się w pomieszczeniach byłego przedszkola

Przegląd ważniejszych inwestycji, progra−
mów i funduszy pozyskanych na rozwój
powiatowej oświaty w latach 2007−2008


Nowy kompleks sportowy

1 października 2007 r. oddany został do użytku kompleks sportowy
przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. Powstało tam,
niemal od podstaw, nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią, czte−
rotorowa bieżnia i rzutnia do pchnięcia kulą. Przebudowano trybuny
dla widzów (720 miejsc siedzących), wybudowano budynek admini−
stracyjno−gospodarczy, szatnie, węzeł sanitarny, magazyny na sprzęt
sportowy. Ogólna wartość inwestycji to 4.5 mln zł, z czego ponad
połowę (2 289 114,55 zł) udało się pozyskać ze środków zewnętrz−
nych (w tym 700 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
a 1 589 114,55 zł z Programu łagodzenia w regionie skutków restruk−
turyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.)
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Nowy kompleks sportowy przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. służy młodzieży i mieszkańcom powiatu





Adaptacja byłego przedszkola w Rydułtowach

Kolejna termomodernizacja i remonty budynków
szkolnych

Z końcem 2006 r. zakończona została termomodernizacja obiektów
szkolnych Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich i Zespołu
Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śl. Przy ul.
Szkolnej 1. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego III kadencji kontynuuje
kompleksowe remonty powiatowych szkół.
W 2007 r. przy Zespole Szkół Technicznych zakończono. pierwszy etap
przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na kwotę 802 757,65 zł,
z czego 199 999,99 zł zostało pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.
W 2007 r., przeprowadzone zostały również prace remontowe w innych
placówkach oświatowych na kwotę ponad 500 tys. zł.
W obecnej kadencji powiatowego samorządu, w 2008 r., przeprowa−
dzono termomodernizację w budynkach szkolnych przy ulicy Wyszyń−
skiego w Wodzisławiu Śl., w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. In−
westycja kosztowała 2 020 933,63 zł. Na ten cel udało się pozyskać
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 715 485,00 zł, z cze−

www.powiatwodzislawski.pl
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go samej dotacji 121 tys. zł. Przeprowadzone zostały także prace przy−
gotowawcze oraz projektowe termomodernizacji Powiatowego Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Gałczyńskiego 1.


Pracownie komputerowe dla szkół

Wszystkie zespoły szkół otrzymały pracownie komputerowe oraz
centra multimedialne. Środki pozyskano w 2007 r. z Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz z Ministerstwa Edukacji Narodowej
w wysokości 647.979,18 zł.


Prace remontowe w Domu Dziecka

Wewnątrz budynku Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach
wykonano remont pomieszczeń użytkowych i mieszkalnych (malo−
wanie ścian, wymiana posadzki, wymiana drzwi) oraz prace elektryczne
na łączna kwotę 598 596,00 zł, z czego 298 155,00 zł to środki ze−
wnętrzne. W tej placówce od kilku lat kontynuowane są prace mające
na celu osiągnięcie wymaganych standardów. W latach 2007−2008 prze−
znaczono na ten cel środki w wysokości 1 239 741 zł, z czego 444 155 zł
stanowią środki zewnętrzne.


Winda dla niepełnosprawnych uczniów

Zakupiono i zmodernizowano zewnętrzną platformę dźwigową
oraz przystosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych. Środki
pozyskano w 2008 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Katowicach w wysokości 60.000,00 zł. Zada−
nie zostało zrealizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wyszyńskiego. Odbioru końcowego in−
westycji, której całkowity koszt zamknął się w kwocie: 175.089,86 zł,
dokonano w dniu 05.11.2008 r.

Program "Wszechstronny rozwój" był realizowany w 10 szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. Zajęcia
sportowe: łącznie uczestniczyło 1858 uczniów. Zajęcia artystyczne
- 3 dziedziny: teatralna, plastyczna, dziennikarska: Łącznie uczestniczyło 639 uczniów. Zajęcia aktywizujące 2265 uczniów

„Wszechstronny rozwój” – Powiat Wodzisławski realizował pro−
jekt pod nazwą „Wszechstronny Rozwój”, który był objęty Rządo−
wym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzie−
ży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i orga−
nizacji pozarządowych”. Program ten prowadzony był we wszystkich
szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego oraz w Spe−
cjalnym Ośrodku Szkolno−Wychowawczym w Wodzisławiu Śl. Pro−
gram dofinansowany był ze środków pozyskanych z Kuratorium Oświa−
ty. Łączna kwota pozyskanych środków wyniosła 1.054.500,00 zł.
„Zero tolerancji dla przemocy w szkole” – Punkt konsultacyjny
– program dotyczył poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i pla−
cówkach oświatowych. Środki pozyskano z Kuratorium Oświaty
w 2007 roku w wysokości 5.515,00 zł.
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”. W 2008 roku Powiat Wodzi−
sławski pozyskał środki w ramach Rządowego programu na lata
2008−2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Program polega na udo−
stępnieniu usług psychologiczno−pedagogicznych tam gdzie są one
najbardziej ograniczone, czyli na wsi i w małych miejscowościach.
Dofinansowanie na realizację tego zadania w roku 2008 wyniosło
12 802 zł oraz dodatkowo na zakup specjalistycznej skali do dia−
gnozy rozwoju małego dziecka w wieku 0−3 roku życia: 2 485 zł,
czyli razem 15 287 zł.

Fundusze dla oświaty

Oprócz termomodernizacji w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śl., zamontowano też dźwig dla niepełnosprawnych uczniów

Zrealizowane projekty oświatowe
„Wyrównywania szans edukacyjnych przez programy stypen−
dialne”. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwo−
ju Regionalnego kontynuowano dwa projekty, tj. stypendia dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich i stypendia dla studen−
tów. W sumie w programie stypendialnym od 2004 r. wzięło udział
702 uczniów oraz 617 studentów. W roku szkolnym 2006−2007 w pro−
gramie wzięło udział 179 uczniów i 213 studentów. Wartość przyzna−
nego stypendium wyniosła 485 950,00 zł. Ogólnie wartość przyzna−
nych stypendiów w całym projekcie to prawie 1,5 mln zł.

www.powiatwodzislawski.pl

• „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” – Powiat Wo−
dzisławski złożył wnioski o dofinansowanie zakupu instalacji do moni−
toringu wizyjnego w szkołach i placówkach Powiatu Wodzisławskiego
w roku 2007 i 2008. W roku 2007 dofinansowanie z Kuratorium Oświa−
ty otrzymało 6 szkół na kwotę 85.334,30 zł, a w 2008 roku dofinanso−
wanie z Kuratorium Oświaty otrzymały 4 szkoły na kwotę 56.056,00 zł.
Łączna kwota pozyskanych środków wynosi 141.390,30 zł.
• Programy realizowane przez szkoły w ramach programów: Socra−
tes Comenius, Leonardo da Vinci to m.in. międzynarodowe semina−
rium kontaktowe dla 13 organizacji europejskich. Zrealizowano wizy−
tę studyjną nauczycieli i uczniów w Hiszpanii oraz wymianę nauczy−
cieli we Francji, zrealizowano szkolenia językowe dla nauczycieli.
Środki pozyskano z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W 2007 r.
pozyskano kwotę 59.126,60 zł, a w 2008 roku kwotę 3.403,01 zł.
Łącznie pozyskano kwotę 62.529,61 zł.
• Prowadzono wymianę międzyszkolną młodzieży polsko−niemiec−
kiej. Środki pozyskano z Polsko−Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
W 2007 r. pozyskano kwotę 18.035,00 zł, a w 2008 r. kwotę 14.119,00 zł.
Łącznie pozyskano 32.154,00 zł. Prowadzono też wymianę młodzieży
polsko−ukraińskiej, na którą pozyskano w 2007 r. środki z Narodowego
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Centrum Kultury w wysokości 34.217,56 zł oraz z Polskiej Fundacji
im. Roberta Schumana w wysokości 11.064,00 zł, razem 45 281,56 zł.
W ramach projektu wspieranego przez Fundację PAUCI „W poszuki−
waniu tego co nas łączy” – środki pozyskane w 2008 r. to 7 241,76 zł.
Łącznie w 2007 r. oraz 2008 r. pozyskano środki w wysokości:
52 523,32 zł.
• Program Edukacja – program poprawiający dostęp do nauki dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej; doposażenie kilku pracowni i świetlic
ośrodka w sprzęt i wyposażenie m.in. pracowni do nauki zawodu, pra−
cowni językowej. Środki pozyskano w 2007 r. z Państwowego Fundu−
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach w wysoko−
ści 214.940,37 zł.
• The Eagle English Eye In Pszów – zakupiono pomoce naukowe
i dydaktyczne w celu ułatwienia młodzieży nauki języka angielskiego.
Środki pozyskano w 2007 r. z Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”
w wysokości 9.700,00 zł.
• Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dostawa i integracja 130
zestawów, zawierających komputery oraz specjalistyczny sprzęt i opro−
gramowanie dodatkowe, przeznaczonych do pracy w placówkach spe−
cjalnych z uczniem z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawno−
ścią sprzężoną w tym z zaburzoną komunikacją werbalną. Środki po−
zyskano w 2007 roku z Europejskiego Funduszu Społecznego w wy−
sokości 145.684,03 zł.
• Wymiana młodzieży polsko−litewskiej – „Dzielmy się tradycją”
– W 2008 r. dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji
w Warszawie w wysokości: 16 716,78 zł.
• Program „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” (Specjalny Ośrodek Szkol−
no−Wychowawczy zakupił w 2006 r. pracownie komputerowe,
dźwig, autobus szkolny) na łączną kwotę 526 742,46 zł, całość ze
środków zewnętrznych.
W 2007 roku Powiat Wodzisławski podpisał kolejną umowę
z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
o dofinansowanie projektu edukacyjnego pod nazwą „Dzisiaj jestem
uczniem, jutro pracownikiem” realizowanego w Specjalnym Ośro−
deku Szkolno−Wychowawczym w Wodzisławiu Śl. na kwotę 214
940,37 zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni do praktycz−
nej nauki zawodu uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w SOSW.
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Sekretarz powiatu Grażyna Durczok i wicestarosta Tadeusz Skatuła przy zmodernizowanym przejściu granicznym do Czech

prace modernizacyjne przy wiadukcie w ciągu ulicy 1 Maja w Skrzy−
szowie i przebudowa bardzo niebezpiecznego skrzyżowania w Msza−
nie. Latem 2008 r. zakończyły się prace umożliwiające użytkownikom
samochodów osobowych przejazd do Republiki Czeskiej przez byłe „ro−
werowe” przejście graniczne w Skrbeńsku. Powiat Wodzisławski przy
współpracy z Gminą Godów sfinansował remont odcinka łączącego
Republikę Czeską z naszym krajem. To następny krok realizowania przez
władze naszego powiatu postanowień Traktatu z Schengen.


Powiat wodzisławski sięgnął po fundusze unijne

Przedstawiciele Zarządu Powiatu oraz Starostwa brali czynny udział
w pracach nad przygotowaniem Programu Rozwoju Subregionu Zachod−
niego Województwa Śląskiego na lata 2007−2013. 15 stycznia 2007 r.
podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Subregionu Zachodniego
wybrany został nowy Zarząd Subregionu. Wicestarosta Tadeusz Ska−
tuła wybrany został na członka Zarządu Subregionu. Aktywnie uczest−
niczył w przygotowaniu propozycji rozdzielenia przyznanej dla Sub−
regionu Zachodniego kwoty 58,7 mln euro w pozakonkursowej proce−
durze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskie−
go. Dzięki twardym negocjacjom zasiadającego w Zarządzie Subre−
gionu zachodniego przedstawiciela Powiatu Wodzisławskiego, zaan−
gażowaniu gmin oraz koordynacji prac przez Powiat przyznano po−
wiatowi wodzisławskiemu aż 17 mln euro na zadania realizowane
w trybie pozakonkursowym, w tym 14 mln euro przeznaczonych zo−
stało na drogi. Uwieńczeniem tych działań było podpisanie Porozu−
mienia Subregionalnego przez wszystkie jednostki samorządu teryto−
rialnego z terenu Subregionu Zachodniego. Powiatowy Zarząd Dróg
realizować będzie:
• Przebudowę ul. Wiosny Ludów w celu poprawy skomunikowania
Marklowic i Radlina z DK 78 oraz DW 932

Młodzież z Zespołu Szkól im. 14 Pułku Powstańców Śląskich uczestniczy
w wymianie ze swoimi zachodnimi sąsiadami z Gladbeck w Niemczech

Modernizacja infrastruktury drogowej
Powiat wodzisławski pod względem obszaru i zaludnienia to jedna z
większych jednostek administracyjnych w naszym województwie. Przez
teren powiatu biegnie ponad 820 km dróg, z czego blisko 213 km to
drogi powiatowe. W III kadencji powiatowego samorządu zrealizowa−
no cały szereg inwestycji i modernizacji na drogach. Dzięki współpracy
z gminami udało się też sięgnąć po fundusze unijne. Znacząco poprawi−
ło się bezpieczeństwo kierujących i pieszych, dobrym przykładem są tu
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Porozumienie subregionalne podpisało 27 starostów, prezydentów,
burmistrzów i wójtów z terenu całego Subregionu Zachodniego
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• Przebudowę ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref
przemysłowych w Czyżowicach oraz odciążającego DW 933
• Usprawnienie połączenia komunikacyjnego strefy aktywności go−
spodarczej oraz gminy Godów z autostradą A1.
Te inwestycje kosztować będą około 5,5 mln euro.


Fundusze na drogi lokalne

31.12.2008 r. minister spraw wewnętrznych zatwierdził listę zakwa−
lifikowanych wniosków do dotacji z budżetu państwa w 2009 r.
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008−
2011 r., na której znalazło się 17 projektów, a w tym powiatowy pro−
jekt remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 5044S (od Czyżowic
do Rogowa). Pozyskana dotacja to 1 953 000,00 zł.


W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie wiaduktu wy−
konano też około 150 metrów chodnika z kostki betonowej od ulicy
Mszańskiej do przejścia dla pieszych obok przystanku autobusowego.
Przeprowadzono niezbędne prace remontowe na drodze biegnącej
wzdłuż wiaduktu. Wkład gminy Godów wyniósł 31 tys. zł. Zgodnie
z założeniami, jeszcze w 2008 r. powstała dokumentacja projektowa
oraz koncepcja rozbiórki feralnego wiaduktu.


W Mszanie też bezpieczniej

Zrealizowane prace i inwestycje drogowe

Wśród zadań zrealizowanych w 2007 r. trzeba wymienić remont,
po raz pierwszy w historii powiatu w ciągu jednego roku, pięciu obiek−
tów mostowych za kwotę około 700 tys. zł. Zmodernizowano też
około 4,7 km chodników (w wielu przypadkach wraz z kanalizacją
deszczową) oraz 4,3 km nawierzchni jezdni. Wartość środków wy−
danych na zadania inwestycyjne w 2007 r. to prawie 2 mln zł, a na
prace remontowe około 3,5 mln zł. Według wyliczeń Powiatowego
Zarządu Dróg na różnego rodzaju prace i inwestycje drogowe Po−
wiat wydał do końca 2007 roku ponad 8 mln zł, w tym pozyskane
środki zewnętrzne to 2 mln zł.
W roku 2008 na prace inwestycyjne i remontowe, zrealizowane na dro−
gach powiatowych, wydano łącznie 7 mln zł budując lub modernizując
łącznie 5,1 km chodników i 5,2 km nawierzchni jezdni, remontemon−
tując kolejne obiekty mostowe, m.in. w Wodzisławiu Śl. i Godowie.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach
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Modernizacja wiaduktu w Skrzyszowie

Mieszkańcy Skrzyszowa mogą już bezpiecznie poruszać się w rejo−
nie wiaduktu przy ul. 1 Maja. Nowe i bardzo dobrze widoczne ozna−
kowania miejsc niebezpiecznych oraz znaki zakazu poruszania się pie−
szych po wiadukcie to tylko niektóre roboty przeprowadzone w ra−
mach poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu.

Zmodernizowane skrzyżowanie w Mszanie należało do bardziej
niebezpiecznych w regionie. W tym miejscu w ostatnich latach dochodziło do wielu kolizji, życie straciło kilka osób

Mimo utrudnień komunikacyjnych związanych z trwającą budową
autostrady A1 na miesiąc przed terminem zakończona została: „Prze−
budowa skrzyżowania ul. Turska, 1 Maja, Skrzyszowska w Mszanie
wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej”. Był to projekt dofinanso−
wany w ramach Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogo−
wego „GAMBIT 2005” – III Edycja Programu likwidacji miejsc nie−
bezpiecznych na drogach”.
Zadanie współfinansowane było w ramach Programu przez Powiat
Wodzisławski oraz Gminę Mszana. Przekazanie robót odbyło się 27
marca 2008 r. roku natomiast odbiór przebudowy skrzyżowania nastą−
pił już 4 czerwca 2008 r. Wartość robót wyniosła ponad 465 tys. zł.

Powiatowa służba zdrowia
W obecnej trudnej sytuacji służby zdrowia Zarząd Powiatu III ka−
dencji dokłada wszelkich starań by wspierać dobre inicjatywy dyrek−
torów i by zapewnić najwyższą jakość świadczeń zdrowotnych udzie−
lanych przez te zakłady mieszkańcom naszej lokalnej społeczności.

Zakończenie prac przy wiadukcie w Skrzyszowie planowano na czerwiec
2008 r., ale udało się je zrealizować blisko dwa miesiące przed terminem

Koszt inwestycji to około 73 tys. zł. Ustalenia dotyczące planu ro−
bót zapadły podczas wizji lokalnej, która miała miejsce 20 listopada
2007 r. Wówczas to doprecyzowano kierunek i zakres prac, który oprócz
oznakowania miejsc niebezpiecznych i ustawienia znaku poruszania
się pieszych po wiadukcie, obejmował również nowe oznakowania pio−
nowe i poziome. To dzięki nim piesi bezpiecznie mogą poruszać się
w rejonie wiaduktu, a przy tym są one zgodne z projektem organizacji
ruchu zatwierdzonym przez wodzisławskiego starostę.

www.powiatwodzislawski.pl

Otwarcie po remoncie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w wodzisławskim szpitalu
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Otwarcie nowej siedziby Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śl.

Warunki ekonomiczne, a w szczególności zbyt niskie kontrakty za−
wierane przez nasze SP ZOZ−y z NFZ powodują, iż zakłady te aby
sprawie funkcjonować muszą uzyskiwać wsparcie finansowe od władz
Powiatu Wodzisławskiego. Wykazując pełne zrozumienie dla tej sy−
tuacji Zarząd Powiatu wspiera oba zakłady finansowo. W czasie tej
kadencji powiatowe ZOZ−y otrzymały łącznie ponad 3 mln zł dotacji,
a jednemu z nich umorzono pożyczkę w wysokości 840 tys. zł Udało
się też przeprowadzić modernizacje i usprawnienia dla niepełnospraw−
nych w budynkach kilku gminnych ośrodków zdrowia.


Powiat finansowo wspiera służbę zdrowia

W 2007 roku z budżetu Powiatu Wodzisławskiego udzielono obu
zakładom dotacji na łączną kwotę ponad 750 000 zł. Środki te pozwoliły
Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim m.in. na zakup
sprzętu medycznego dla Oddziału Ginekologiczno−Położniczego, Od−
działu Chirurgii Urazowo−Ortopedycznej, Oddziału Chorób Wewnętrz−
nych II, Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Pracowni Endoskopii.
W ZOZ−ie w Rydułtowach od dwóch lat sukcesywnie realizowane
są – zakrojone na dużą skalę – prace remontowo−budowlane finanso−
wane ze środków przekazanych dotacji.
W roku 2007 wymieniono stolarkę okienną w Oddziale Wewnętrz−
nym I, wyremontowano łazienki w Oddziałach Rehabilitacyjnym i Pe−
diatrycznym oraz wykonano oddymianie na Oddziale Pediatrycznym.
Ponadto w tym samym roku przyznano zakładowi dotację na termo−
modernizację budynków Oddziału Wewnętrznego II, Geriatrycznego,
Pediatrycznego oraz Przychodni Specjalistycznej.
W roku 2008 Zespoły Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wo−
dzisławiu Śląskim otrzymały kolejne dotacje w łącznej wysokości
2 172 000 zł.
Ze środków tych w ZOZ−ie w Rydułtowach sfinansowano roboty
remontowo−budowlane w Oddziale Wewnętrznym II, Geriatrycznym
i Pediatrycznym oraz w Przychodni Specjalistycznej. Ponadto Zakład

Rydułtowski szpital zakupił w ostatnim czasie m.in. nowoczesny, czterołóżkowy system monitorujący, który trafił na anestezję i intensywną
terapię. Sprzęt prezentuje Marek Rajczykowski, ordynator oddziału
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ten zakupił nowy przenośny aparat RTG i respirator dla potrzeb od−
działów szpitalnych. W 2008 r. ZOZ Rydułtowy wzbogacił się o sprzęt
i aparaturę medyczną o łącznej wartości 1 946 647 zł. Natomiast Za−
kład Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. przeprowadził m.in. re−
mont Oddziału Urazowo−Ortopedycznego oraz zakupił aparat RTG dla
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i myjnię ultradźwię−
kową. W 2008 r. ZOZ w Wodziaławiu Śl. również wzbogacił się
o sprzęt i aparaturę medyczną o łącznej wartości 1 848 665 zł.
Jedną z ostatnich inwestycji zrealizowanych z zaangażowaniem znacz−
nych środków powiatowych była budowa nowej siedziby pogotowia ratun−
kowego. Zakład Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. na to przedsięwzię−
cie otrzymał 800 tys. zł z budżetu Powiatu. Realizacja inwestycji pozwoliła
na korzystniejszą, blisko szpitala, lokalizację Pogotowia Ratunkowego.
W rezultacie wpłynie to na zmniejszenie kosztów transportu pacjentów
i zapewnieni lepszy standard i funkcjonalności pomieszczeń stacji.
Zarząd jest przekonany, że wymienione działania przyniosą wymier−
ne efekty ekonomiczne i organizacyjne w działalności publicznych za−
kładów opieki zdrowotnej.


Koncepcje funkcjonowania szpitali

Zarząd Powiatu już na początku trzeciej kadencji, mając na uwa−
dze trudną sytuację służby zdrowia w kraju oraz możliwe wprowa−
dzenie ustawy o sieci szpitali, podjął się trudnej procedury przygoto−
wania propozycji restrukturyzacji powiatowej służby zdrowia.
W czerwcu i wrześniu 2007 r. opracowany przez zespoły robocze
projekt koncepcji funkcjonowania szpitali w powiecie wodzisław−
skim nie uzyskał akceptacji, przede wszystkim organizacji związko−
wych w obu szpitalach, dlatego Zarząd podjął decyzję zlecenia fir−
mie konsultingowej wykonania audytu i opracowania programu re−
strukturyzacji dla obu ZOZ−ów.
Wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania firma, zgod−
nie z umową, zrealizowała przedstawione jej zadania. Z wynikami jej
prac Zarząd zapoznał się w lipcu 2008 roku i już 6 sierpnia 2008 r.
powołał siedmioosobowy zespół do opracowania ostatecznej koncep−
cji funkcjonowania szpitali w powiecie wodzisławskim.
Praca powołanego zespołu również nie przyniosła oczekiwanych
rezultatów. Zarząd uwzględniając stanowisko organizacji związko−
wych i przedstawicieli Dyrekcji ZOZ−u w Rydułtowach i w Wodzi−
sławiu Śl. zadecydował, iż wybór docelowego modelu funkcjono−
wania powiatowych zakładów opieki zdrowotnej zostaje odłożony
do czasu wprowadzenia nowych rozwiązań systemowych w ochro−
nie zdrowia przez Rząd i RP.


Modernizacje i remonty w przychodniach zdrowia

Prace prowadzone były w budynkach będących pod nadzorem
Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami.
Dzięki budowie pochylni osoby poruszające się na wózkach inwa−
lidzkich oraz matki z małymi dziećmi już bez problemów mogą ko−
rzystać Ośrodka Zdrowia w Gorzycach. Inwestycję udało się zrealizo−

W ramach termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Rogowach odnowiono też elewację budynku

www.powiatwodzislawski.pl
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wać dzięki zaangażowaniu władz powiatowych i gminnych. Skala
problemu była znaczna, ponieważ w budynku, należącym do powia−
tu wodzisławskiego, oprócz NZOZ−ów, swoje pomieszczenia mają
gabinety rehabilitacyjne oraz apteka. Zadanie to zostało ukończone
pod koniec kwietnia 2008 r. Pomoc finansową zaproponował wójt
gminy Gorzyce, deklarację współfinansowania złożyli także najem−
cy. W budżetach powiatu wodzisławskiego i Gorzyc zabezpieczono
odpowiednie środki finansowe oraz podpisano umowę między sa−
morządami pozwalającą wybudować pochylnię.
Podobną pochylnię wykonano też przy Ośrodku Zdrowia przy
ul. Młodzieżowej 45 w Wodzisławiu Śl. Pochylnia stalowa została wy−
konana wraz z balustradami. Jest to wspólna inwestycja Miasta Wo−
dzisławia Śl. i Powiatu Wodzisławskiego.
Przeprowadzono też termomodernizację budynku ośrodka zdrowia
w Rogowach. W ramach zadania wykonano m.in. kapitalny remont
dachu, wymieniono wszystkie okna i drzwi, docieplono ściany i odno−
wiono elewację budynku. Dzięki temu poprawie uległa nie tylko este−
tyka budynku, ale też standard jego użytkowania.
Powiat Wodzisławski oddał też do użytku nowy parking dla samo−
chodów osobowych przy Ośrodku Zdrowia w Lubomii. Była to wspólna
inwestycja Gminy Lubomia i Powiatu Wodzisławskiego. Stworzono
15 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.
Wykonano również zjazd z nowo zbudowanej przez Gminę Lubomia
drogi na ulicę Parkową.
Na powyższe inwestycje, a także inne remonty budynków związa−
nych ze służbą zdrowia, szczególnie w zakresie remontów dachów
i wymiany stolarki okiennej Powiat wydał prawie 2 mln złotych. Do−
datkowo wykonano remont budynku położonego w Wodzisławiu Ślą−
skim przy ul. Mendego 3 za kwotę 302 tys. zł oraz na kontynuowanie
dalszego remontu m.in. w zakresie opracowania projektu na szacun−
kową kwotę 525 tys. zł.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny
W pierwszym półroczu 2007 r. został opracowany i zatwierdzo−
ny przez Radę Powiatu Powiatowy Program Zapobiegania Prze−
stępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Pu−
blicznego na lata 2007−2010. Program określa ramy współpracy
i współdziałania organów administracji samorządowej, państwo−
wej oraz podmiotów kreujących życie społeczne z mieszkańcami
powiatu wodzisławskiego. Został on zbudowany w oparciu o ele−
menty powiatowego programu realizowanego w latach 2003−2006
oraz Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspo−
łecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” kontynuowanego w myśl
założeń wypracowanych przez Radę Ministrów w dokumencie
„Strategia rozwoju kraju 2007−2015”. Realizacją Powiatowego Pro−
gramu skutecznie zajmuje się, działająca przy wodzisławskim Sta−
roście, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Na bieżąco analizo−
wane są informacje dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców po−
wiatu, organizowane spotkania i konferencje szkoleniowe, powsta−
je też ankieta skierowana do mieszkańców.
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Konferencja "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wodzisławskiego w zakresie ograniczenia zagrożeń w ruchu drogowym" odbyła się w Powiatowym Centrum Konferencyjnym



III kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W marcu 2008 r., zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie po−
wiatowym, starosta powołał nowy skład Komisji Bezpieczeństwa i Po−
rządku na III kadencję.
Również w 2008 r. Komisja zajmowała się realizacją zadań zawar−
tych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochro−
ny Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. W ciągu roku
Komisja obradowała 6 razy. Wśród najważniejszych omawianych pro−
blemów wymienić należy zagadnienia stanu bezpieczeństwa sanitarne−
go oraz sanitarno−weterynaryjnego, poprawy bezpieczeństwa mieszkań−
ców podczas budowy autostrady A1, zagrożenie przestępczością prze−
ciwko rodzinie i opracowania, wspomnianej wcześniej, ankiety doty−
czącej stanu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego.


Konferencja „Zagrożenie przestępczością przeciwko
rodzinie

Przykładem konkretnych działań i realizacji zadań , zgodnie z Pla−
nem Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2008 r., jest zaini−
cjowana przez Komisję konferencja „Zagrożenie przestępczością
przeciwko rodzinie”. Odbyła się ona 28 listopada w Powiatowym
Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92a. Do udziału zostali
zaproszeni m.in. przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, szkolni
pedagodzy, dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kie−
rownicy świetlic środowiskowych, miejskie i gminne komisje rozwią−
zywania problemów alkoholowych, kuratorzy sądowi, policja, proku−
ratura i duchowieństwo.
W charakterze wykładowców wystąpili m.in. przedstawiciele Ogól−
nopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia” w War−
szawie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, Rady Eks−
pertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA w War−
szawie, Wydziału Prawnego Państwowej Agencji Rozwiązywania Pro−
blemów Alkoholowych w Warszawie.

Konferencja o bezpieczeństwie na drogach

W ramach realizacji programu już w listopadzie 2007 r. odbyła się
konferencja „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wodzi−
sławskiego w zakresie ograniczenia zagrożeń w ruchu drogowym”.
Konferencja zorganizowana została przez starostę powiatu wodzisław−
skiego Jerzego Rosoła przy udziale Komisji Bezpieczeństwa i Po−
rządku. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele komen−
dy wojewódzkiej i powiatowej policji, służby zdrowia, Powiatowego
Zarządu Dróg i organizacje pozarządowe. Do udziału w konferencji
zaproszono też dyrektorów szkół i szpitali, radnych, pedagogów szkol−
nych i młodzież szkół ponadgimnazjalnych.
Wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu wodzisławskiego oma−
wiali zagrożenia w ruchu drogowym na terenie gmin. Dla przyszłych
działań ważne jest dobre zdefiniowanie tego tematu, co może być pod−
stawą utworzenia mapy zagrożeń na terenie powiatu.

www.powiatwodzislawski.pl

W konferencji "Zagrożenie przestępczością przeciwko rodzinie"
brali udział m.in. przedstawiciele powiatowej Komendy Policji
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Ankieta na temat bezpieczeństwa

Komisja zakończyła opracowanie ankiety na temat stanu bezpieczeń−
stwa i możliwości jego poprawy skierowanej do mieszkańców powia−
tu wodzisławskiego. Powstanie ankiety zostało podyktowane chęcią
podjęcia nowych działań służących zapobieganiu przestępczości po−
przez zorientowanie ich na potrzeby i oczekiwania obywateli oraz na
poszukiwanie najskuteczniejszych metod poprawy bezpieczeństwa.
Ankieta będzie anonimowa i zostanie umieszczona na stronie inter−
netowej Powiatu Wodzisławskiego, będzie też dostępna w wersji
papierowej, co umożliwi skuteczne dotarcie do respondentów.

Poprawa jakości usług Starostwa
Wodzisławskie Starostwo to sprawnie działająca administracja.
Codziennie załatwianych jest tu kilkaset spraw, dlatego tak ważna
jest ciągła poprawa jakości i profesjonalności świadczonych usług.
Potwierdzeniem tego jest realizowany z dobrym skutkiem w wo−
dzisławskim Starostwie system jakości ISO 9001:2000. W ciągu
minionych dwóch lat udało się też przeprowadzić remont elewacji
głównego budynku Starostwa przy ul. Bogumińskiej, a część wy−
działów znalazła swoją nową siedzibę w gruntownie wyremonto−
wanych pomieszczeniach przy ul. Pszowskiej. Dalszemu uspraw−
nieniu uległy usługi Wydziału Komunikacji i Transportu. Od końca
2008 r. Powiat Wodzisławski może też pochwalić się nową wersją
strony internetowej, która stała się funkcjonalnym i wszechstron−
nym serwisem informacyjnym Powiatu.


Certyfikat ISO 9001:2000

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim certyfikat Systemu Za−
rządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 posiada od 19.09.2005 r.
3 września 2008 r., Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków
S.A. w Gdańsku poddało działający w Starostwie System Zarządzania
Jakością auditowi odnowieniowemu na zgodność z aktualnymi na dzień
auditu wymaganiami normy ISO 9001:2000.

W 2008 r. została gruntownie odnowiona elewacja głównego budynku Starostwa przy ul. Bogumińskiej 2

os. 1 Maja na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Wodzi−
sławiu Śląskim. Nowoczesne archiwum zostało udostępnione admini−
stracji Starostwa w sierpniu 2007 r.
Dbając o zagospodarowanie powiatowego mienia przeprowadzony
został remont i dostosowanie budynku byłego pogotowia ratunkowe−
go przy ul. Bogumińskiej na potrzeby Poradni Psychologiczno−Peda−
gogicznej, która znalazła tu swoją nową siedzibę. Docelowo znajdzie
się tam też miejsce dla Wydziału Geodezji.
W 2008 r. przeprowadzono prace modernizacyjne wraz z odnowie−
niem elewacji zewnętrznej w budynku Starostwa przy ul. Bogumiń−
skiej r. Koszty remontu wyniosły 530 050,35 zł.
Dla poprawienia jakości usług wodzisławskiego Starostwa część
Wydziałów została przeniesiona do budynku administracyjnego przy
ulicy Pszowskiej 92a. Obecnie, oprócz Wydziału Komunikacji i Trans−
portu oraz Oświaty i Wydziału Infrastruktury Technicznej, biura Po−
wiatowego Rzecznika Konsumentów i Wydziału Zdrowia i Polityki
Społecznej znajduje się tam także Wydział Strategii i Rozwoju Powia−
tu, Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarzą−
dzania Kryzysowego, Wydział Ochrony Środowiska oraz Biuro Kul−
tury, Kultury Fizycznej i Turystyki, a także Biuro Paszportowe. Prze−
niesienie na ul. Pszowską było możliwe dzięki kompleksowemu re−
montowi pomieszczeń II i III piętra i przystosowaniu ich do potrzeb
klientów i urzędników. Przy Pszowskiej funkcjonuje też niezależna
kancelaria obsługująca znajdujące się tam wydziały. Koszty moderni−
zacji to 1 603 937,92 zł.
Na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu obok Powiatowe−
go centrum Konferencyjnego przy ul. Pszowskiej wybudowano nowe
archiwum za łączną kwotę 248 900,00 zł.


Mniejsze kolejki w Wydziale Komunikacji
i Transportu

Audyt odnowieniowy ISO przeprowadzili auditorzy z Biura Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. w Gdańsku

Bardzo dobre wyniki auditu umożliwiły auditorom podjęcie decyzji
o odnowieniu ważności certyfikacji i Starostwu Powiatowemu w Wo−
dzisławiu Śląskim ponownie przyznano Certyfikat na kolejne 3 lata.
Zakres certyfikacji obejmuje „Zarządzanie procesami w zakresie usług
wynikających z zadań powiatu ziemskiego”.
Otrzymanie tego ważnego Certyfikatu potwierdza funkcjonowanie
Starostwa zgodnie z wymaganiami prawnymi i administracyjnymi kra−
jów UE, podnosi prestiż Urzędu, ale również zobowiązuje do ciągłego
doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.


Adaptacje i remonty

W ramach działań i inwestycji służących poprawie funkcjonowania
Urzędu, we współpracy z Powiatowym Zakładem Zarządzania Nieru−
chomościami oraz Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli,
doprowadzono do adaptacji pomieszczeń PODN znajdujących się na

8

Sala główna w nowej siedzibie Wydziału Komunikacji i Transportu
przy ul. Pszowskiej 92a

www.powiatwodzislawski.pl

Styczeń 2009
Już samo przeniesienie niektórych komórek, w tym Wydziału Ko−
munikacji i Transportu, do budynku przy ul. Pszowskiej pozwoliło na
znaczną poprawę jakości usług. Idące za tym zwiększenie ilości stano−
wisk w Wydziale Komunikacji jeszcze w 2007 r. dało w efekcie szybszą
obsługę, a dzięki przestronnym pomieszczeniom większy komfort dla
interesantów. Wprowadzony i działający od ponad roku system obsłu−
gi, w którym można umówić się na wizytę w urzędzie za pomocą
e−maila bądź telefonicznie, przynosi bardzo dobre efekty. Czas ocze−
kiwania skrócił się znacząco.
Z końcem lipca 2008 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu wo−
dzisławskiego Starostwa wprowadzono w życie kolejne udogodnienia
systemu obsługi klienta dające możliwość śledzenia postępu kolejki
przez internet.
Już wcześniej klient miał możliwość telefonicznego umówienia
wizyty na konkretny dzień i godzinę, mógł też przyjść do Wydziału
i po prostu ustawić się w kolejce. Teraz nie musi już tracić czasu
czekając aż jego numer na bilecie będzie wywołany. Może nawet
wrócić do domu. Na stronie powiatu www.powiatwodzislawski.pl
można już nie tylko zobaczyć (za pomocą kamery internetowej)
długość kolejki, ale dodatkowo jest tam stale aktualizowana, do−
kładna informacja, który numer jest w danej chwili obsługiwany.
W holu Wydziału został zamontowany duży monitor, na którym
też można śledzić na bieżąco postęp kolejki. Na ekranie są dodat−
kowo wyświetlane różnego rodzaju komunikaty dotyczące proce−
dur urzędowych. Każdy klient jest też informowany głosowo o
wezwaniu na konkretne stanowisko.

Współpraca zagraniczna
W pierwszym półroczu 2007 r. zostały zintensyfikowane kon−
takty zagraniczne z partnerami z niemieckiego powiatu Rec−
klinghausen. Podczas wspólnych wizyt i konferencji, w tym kon−
ferencji oświatowej w Recklinghausen i Warsztatów Europej−
skich w Wodzisławiu Śl., ustalono nowe plany współpracy na
najbliższe lata.
W 2008 r. nasi partnerzy wzięli m.in. udział w obchodach 10−lecia
istnienia Powiatu Wodzisławskiego po reformie administracyjnej
w 1998 r. Szczególnym i ważnym punktem uroczystej gali rocznico−
wej, która odbyła się 22 listopada 2008 r. w Wodzisławskim Centrum
Kultury było podpisanie listu intencyjnego pomiędzy powiatami: Wo−
dzisławskim, niemieckim Recklinghausen i szwedzkim Sörmland.
W treści listu czytamy: (…)poprzez podpisanie Trójstronnej Umowy
o współpracy wyrażamy wolę i chęć dążenia do wspierania wymiany
doświadczeń i wiedzy w zakresie kultury, ekonomii, ekologii, zdrowia,
oświaty, demokracji i opieki socjalnej.(…). Wspólne porozumienie
podpisali: starosta Jerzy Rosół, starosta Johen Welt (Recklinghau−
sen) i Anders Bjurström, przewodniczący Rady Powiatu Sörmland.
W listopadzie 2008 r. wicestarosta Tadeusz Skatuła i Donata Maliń−
ska, naczelnik Wydz. Strategii i Rozwoju Powiatu, jako delegacja Po−
wiatu Wodzisławskiego brali udział w posiedzeniach Polsko−Niemiec−
kiej Grupy Roboczej. Celem było omówienie kierunków polityki spój−
ności Unii Europejskiej na lata 2007−2013 i ich wpływu na funkcjono−
wanie polskich i niemieckich samorządów.

Współpraca międzynarodowa w 2008 r.
Niemcy
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim od 8 lat współpracu−
je z Powiatem Recklinghausen (Niemcy). W okresie tym nawiązano
szereg kontaktów z przedsiębiorcami i samorządowcami, których efek−
tem była wymiana doświadczeń i wzajemne korzystanie z dobrych
praktyk.
Od 2 do 5 kwietnia 2008 r. przedstawiciel powiatu wodzisławskiego
przebywał z partnerską wizytą w Powiecie Recklinghausen. Głównym
celem wyjazdu było przygotowanie formalności do zawarcia trójstron−
nej umowy o współpracy pomiędzy Powiatem Wodzisławskim, Po−
wiatem Recklinghausen i szwedzkim Powiatem Sörmland.

www.powiatwodzislawski.pl
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Podpisanie trójstronnego listu intencyjnego pomiędzy powiatami Recklinghausen, Sörmland i Powiatem Wodzisławskim – 22.11.2008 r.

Jako kwestie priorytetowe zostały uznanie wspólne działania w sfe−
rze edukacji, kultury, zdrowia i demokracji. Ważne również były za−
gadnienia związane z dyskryminacją osób na rynku pracy pod wzglę−
dem płci i wieku. Wspólnie z jednostkami publicznymi i organizacja−
mi pozarządowymi propagowana będzie idea równouprawnienia przez
każdy z powiatów na swoim terenie i dzielenie się dobrymi praktyka−
mi z zagranicznymi partnerami.
Szwecja
W 2008 r. przystąpiono do skonkretyzowania i uszczegółowienia
ram współpracy ze szwedzkim powiatem Sörmland. Spotkanie robo−
cze miało miejsce w kwietniu 2008 r. w Recklinghausen. Wszystkie
inicjatywy i planowane przedsięwzięcia zakładają wspólne działanie
przedstawicieli Powiatu Wodzisławskiego, Sörmland i Recklinghau−
sen. Służy temu m.in. podpisanie wspomnianego wcześniej listu in−
tencyjnego o wzajemnej współpracy.

Tomas Petersson, przedstawiciel szwedzkiego Departamentu Gospodarczego, Rozwoju i Innowacji (w środku) w towarzystwie wicestarosty Tadeusza Skatuły i Damiana Majcherka, etatowego
Członka Zarządu Powiatu

Ponadto w 2008 r. została nawiązana współpraca z przedstawicie−
lem szwedzkiego Departamentu Gospodarczego, Rozwoju i Innowa−
cji. Tomas Petersson gościł z roboczą wizytą w powiecie 18 lutego
2008 r. Gość ze Szwecji swoją wizytę rozpoczął od spotkania z wła−
dzami powiatu wodzisławskiego, a potem odwiedził m.in. DPS
w Gorzycach, SOSW w Wodzisławiu Śl. i Powiatowe Centrum
Kształcenia Ustawicznego. Ważnym punktem obecności Tomasa Pe−
terssona w Wodzisławiu Śl. było spotkanie z lokalnymi przedsię−
biorcami, w siedzibie Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl. Jednym
z efektów wizyty była deklaracja szwedzkiego gościa pomocy i udzia−
łu we wspólnych programach unijnych. W czerwcu 2008 r. została
zorganizowana w Wodzisławiu Śl. konferencja z udziałem szwedz−
kich przedsiębiorców.
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Republika Czeska
Współpraca z Miastem Ostrava została nawiązana dnia 3 listopada
2005 r. i ma na celu wzajemną współdziałanie w dziedzinach kultury,
turystyki i sportu.
W dniach 27−29.10.2008 r. Starosta Wodzisławski Jerzy Rosół, Wi−
cestarosta Tadeusz Skatuła oraz Przewodniczący Rady Powiatu Eu−
geniusz Wala złożyli wizytę w Mieście Ostrava w związku z 90 rocz−
nicą powstania samodzielnego państwa Republiki Czechosłowackiej.
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2. Konferencja w Republice Czeskiej pn.: „Rozwój kompetencji/
umiejętności w kontekście kwalifikacji europejskich i podejścia part−
nerstw”. Konferencja była poświęcona diagnozowaniu i sposobom
określania miękkich kompetencji u pracowników.
3. Europejska konferencja w Szwecji na temat zarządzania wiekiem
„Kompetencje 50+ 2007 – Wiek jako szansa”.
4. Trening kompetencji dla beneficjentów i pracowników w Zako−
panem oraz w Pradze z zakresu planowania i organizacji czasu pracy
przeprowadzony przez trenerów z Republiki Czeskiej.
5. Warsztaty dla ekspertów IT z Polski w Wielkiej Brytanii, pod−
czas których wymieniono się doświadczeniami z zakresu sposobów
przetwarzania materiałów kursowych oraz sposobów zarządzania plat−
formą e−learningową.
6. Konferencja Ponadnarodowa w Wiśle podsumowująca rezultaty
Partnerstwa Ponadnarodowego „50 plus”.
7. Warsztaty w Belgii dla beneficjentów projektu z zakresu badania
kompetencji pracowników i zarządzania wiedzą w organizacji.

Wsparcie inicjatyw społecznych
i pomocy społecznej

Delegacja władz powiatowych podczas Konferencji "Rozwój kompetencji/umiejętności w kontekście kwalifikacji europejskich i podejścia partnerstw" w Republice Czeskiej



Program Inicjatywy Wspólnotowej Equal

Przedstawiciele Zarządu brali udział w konferencjach poświęconych
realizacji projektu „Pomysł na sukces” w ramach Inicjatywy Wspól−
notowej EQUAL.
Projekt „Pomysł na sukces” współfinansowany z Europejskiego Fun−
duszu Społecznego był realizowany w latach 2005−2008 r. Jego głów−
nym celem było wspieranie utrzymania zatrudnienia pracowników, któ−
rych kwalifikacje można było dostosować do wymagań stawianych
przez rynek pracy, poprzez zastosowanie nowoczesnych metod kształ−
cenia ustawicznego z wykorzystaniem technologii informatycznych.
Wypracowane rezultaty były upowszechniane podczas szeregu kon−
ferencji i seminariów na obszarze całego kraju oraz podczas szkoleń i
warsztatów w powiatach: wodzisławskim, cieszyńskim, kłodzkim,
prudnickim, będzińskim, kędzierzyńsko−kozielskim, raciborskim, wał−
brzyskim, dzierżoniowskim, nyskim, bieruńsko−lędzińskim, kieleckim,
olkuskim, jędrzejowskim, ostrowieckim i miechowskim.

Niezależnie od prowadzonych inwestycji Zarząd Powiatu wspie−
ra inicjatywy społeczne m.in. przeznaczając środki do wykorzysta−
nia przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z zakresu
zadań publicznych oraz w dziedzinie sportu i kultury. W roku 2007
Powiat aktywnie włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia
Walki z Ubóstwem organizując i współorganizując z tej okazji sze−
reg imprez, a wśród nich m.in. w październiku 2007 r. konferencję
„ Razem przeciw ubóstwu”.

W ramach współpracy ponadnarodowej związanej z Projektem
Equal odbyły się m.in.:
1. Międzynarodowa konferencja w Krakowie pn.: „Praca jest war−
tością – zarządzanie wiekiem w grupie osób 50+ z wykorzystaniem
nowoczesnych metod ustawicznego kształcenia zawodowego”.

W ramach obchodów "Dnia walki z ubóstwem" odbył się m.in. konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Nagrody przekazywał Damian Majcherek, etatowy członek Zarządu Powiatu

Konferencja Ponadnarodowa w Wiśle podsumowująca rezultaty
Partnerstwa Ponadnarodowego "50 plus"

Rok 2008 upłynął pod znakiem dalszych przekształceń i środków
przekazanych na pomoc społeczną, dzięki czemu ukończono cały sze−
reg inwestycji poprawiających i rozszerzających ofertę powiatowych
ośrodków pomocowych. Do najważniejszych zadań zrealizowanych
w roku 2008 zaliczyć należy kompleksowe zagospodarowanie bu−
dynku byłego szpitala przy ul. Wałowej w Wodzisławiu Śląskim i
przeniesienie tam siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z ul. Bogumińskiej (pomieszczenia po PCPR zostały zagospodaro−
wane na potrzeby pozostającego na Bogumińskiej Powiatowego
Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi). Dzięki
staraniom Zarządu Powiatu pod koniec 2008 r. na parterze byłego
szpitala przy ul. Wałowej rozpoczęła się działalność unikatowej
w skali kraju i województwa placówki, jaką jest Zakład Aktywności
Zawodowej Usług Pralniczych dla osób niepełnosprawnych w Wo−
dzisławiu Śl. Śladem lat ubiegłych powiatowe jednostki organiza−
cyjne pomocy społecznej aplikowały o środki dodatkowe biorąc udział
w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Pracy i polityki
społecznej, a także Europejski Fundusz Społeczny.

10

www.powiatwodzislawski.pl

Styczeń 2009
Łącznie w latach 2007−2008 jednostki powiatowe, realizujące zada−
nia z zakresu pomocy społecznej, pozyskały ze środków zewnętrz−
nych 3 668 284,58 zł.


Zagospodarowanie budynku „Starego szpitala”

Po przeniesieniu oddziałów szpitalnych do głównej siedziby wodzi−
sławskiego ZOZ−u przy ulicy 26 marca władze Powiatu musiały pod−
jąć szybką decyzję o przyszłym przeznaczeniu opuszczonych pomiesz−
czeń. W pierwszej kolejności, w listopadzie 2006 r. znalazł tu siedzibę
Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie. Jednostka ta pełni bardzo ważną funkcję służąc ofiarom
przemocy w rodzinie. Z porad i konsultacji Ośrodka w roku 2007 sko−
rzystało prawie 400 osób. Podobnie było w roku 2008. Ośrodek pro−
wadzi ponadto działania korekcyjno – edukacyjne dla sprawców prze−
mocy w rodzinie oraz szeroko pojętą kampanię edukacyjno−informa−
cyjną dotyczącą przeciwdziałania przemocy.
Prace remontowe budynku były kontynuowanew latach 2007−2008.
Wymieniono pokrycie dachowe, za kwotę 249 459,01 zł, przeprowa−
dzono też kompleksowy remont pomieszczeń na parterze i II piętrze
(za kwotę 601 698,00 zł).
Przeniesienie na Wałową 30 Powiatowego Centrum Pomocy Ro−
dzinie, oraz Powiatowego Ośrodka Adopcyjno−Opiekuńczego w po−
łowie 2008 r. było kolejnym etapem zagospodarowania pomieszczeń
„Starego szpitala”.


Powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej

Starania obecnego Zarządu Powiatu przyniosły w efekcie pozyska−
nie w 2008 r. środków finansowych na utworzenie w budynku przy ul.
Wałowej 30 Zakładu aktywności Zawodowej. Powiat Wodzisławski
jako jedyny w województwie śląskim otrzymał, uchwałą Zarządu Wo−
jewództwa Śląskiego z 5 czerwca 2008 r., środki na ten cel w wysoko−
ści 1 649 758,00 zł. Całkowity koszt utworzenia Zakładu wyniósł
2 199 677 90 zł. Po intensywnych pracach remontowych Zakład roz−
począł działalność z końcem roku 2008. Tym samym zagospodarowa−
ne zostały już wszystkie kondygnacje budynku byłego szpitala.
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z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których szanse na
znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy są bardzo niewiel−
kie. Zatrudnienie znalazło również 5 osób na stanowiskach: kierowni−
ka, głównego księgowego oraz terapeutów zawodu.


Nowe pracownie w Ośrodku Wsparcia

Otwarcie pracowni w Ośrodku Wsparcia

Ze względu na przenosiny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi−
nie na ul. Wałową 30 możliwe było zagospodarowanie opuszczo−
nych pomieszczeń PCPR przy ul. Bogumińskiej przez mieszczący
się w tym samym budynku Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburze−
niami Psychicznymi w Wodzisławiu Śl. Możzliwe też było rozsze−
rzenie działalności. Obecnie stałą terapią jest tam objetych 25 osób,
o 5 więcej niż poprzednio.
Staraniem władz powiatowych w 2008 r. Powiatowy Ośrodek Wspar−
cia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi otrzymał też 35 tysięcy zł
na kontynuację programu „Nasz portret” Pieniądze pochodzą z Mini−
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej. Program ma na celu przełamanie
stereotypów myślenia na temat osób dotkniętych chorobą psychiczną,
a także integrację z lokalną społecznością.


Termomodernizacja DPS Gorzyce

Za ważne zadanie do realizacji w 2008 r. Zarząd Powiatu uznał termo−
modernizację zespołu budynków Domu Pomocy Społecznej w Gorzy−
cach. Koszt inwestycji wynosi 1330 964,00 zł, z czego 638 656,00 zł
w formie dotacji i pożyczki Powiat pozyskał ze środków Wojewódz−
kiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Obecnie inwe−
stycja jest ukończona już niemal w 90 procentach.

W budynku byłego szpitala przy ul. Wałowej 30 znalazły swoją siedzibę powiatowe instytucje pomocy społecznej. Na parterze funkcjonuje Zakład Aktywność Zawodowej dla niepełnosprawnych

Utworzony Zakład odgrywać będzie wiodącą rolę pośród podmio−
tów wspierających rehabilitację i aktywizację zawodową osób niepeł−
nosprawnych. W praktyce Zakład już świadczy specjalistyczne usługi
pralnicze w nowoczesnej zautomatyzowanej i przystosowanej do pra−
cy osób niepełnosprawnych pralni. Zostało tam utworzonych 15 sta−
nowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w tym: 10 stanowisk dla
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 5 stanowisk dla osób

Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach jeszcze przed termomodernizacją

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 2, tel. 453 97 10. Redakcja: Józef Szymaniec, redaktor naczelny,
tel. 453 97 50, http://www.powiatwodzislawski.pl; e−mail: wiesci@powiatwodzislawski.pl Skład i druk: „Tęcza” s.c., tel. 47 27 404.
Materiały zamieszczone w "Wieściach Powiatu Wodzisławskiego" są zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada za treść nadsyłanej do druku korespondencji.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów oraz zmian tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.
Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, 44−300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 2, z dopiskiem „Wieści Powiatu Wodzisławskiego”.

www.powiatwodzislawski.pl

11

WIEŚCI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO


Styczeń 2009

Polityka społeczna

Zadania Powiatu z zakresu polityki społecznej obejmują działania na
rzecz ograniczania bezrobocia w powiecie. Oprócz środków Funduszu
Pracy Powiat pozyskał na programy aktywizacji rynku pracy w 2007 r.
2,55 mln zł pochodzących z funduszy unijnych, dzięki czemu w Powia−
towym Urzędzie Pracy 650 bezrobotnych zostało przeszkolonych, skie−
rowanych na staż lub przygotowanie zawodowe bądź otrzymało środki
na podjęcie działalności gospodarczej. Zarząd Powiatu przeznaczył też
dodatkowe środki na zakup nowej centrali telefonicznej.
Również w 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy pozyskał 3,17 mln zł.
na program „Przystanek – praca” w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Środki przeznaczono m.in. na szkolenia, staże i pomoc
w podjęciu działalności gospodarczej przez bezrobotnych. Powiat prze−
kazał też ze swojego budżetu ponad 232 tys. złotych na program „Po−
stawmy na jakość”. Dzięki temu możliwe było zatrudnienie dodatko−
wo czterech pośredników pracy oraz jednego doradcy zawodowego.

Imprezy kulturalne i sportowe
Zarząd Powiatu wspiera inicjatywy dotyczące rozwoju kultury i spor−
tu. Powiat sam też jest organizatorem wielu imprez, często o charakte−
rze ponadpowiatowym. Wśród nich na uwagę zasługują imprezy cy−
kliczne, które na stałe zapisały się w powiatowym kalendarium.
Najważniejsze imprezy organizowane przez Powiat to: Licealiada
dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych, Powiatowy Rajd Ro−
werowy i inne imprezy w ramach Powiatowych Dni Sportu. Powiat co
roku organizuje też Powiatowe Dni Kultury, Konkurs Fotograficzny,
Galę Wręczenia Nagród w Dziedzinie Kultury i Sportu, Powiatowe
Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Powiatowe
Dni Regionu. Szeroko poza granicami powiatu znana jest też odbywa−
jąca się co roku Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych.
W roku 2007, 1 czerwca, odbyła się jej jubileuszowa, piąta edycja.
Z myślą o najbardziej potrzebujących organizowany jest też powiato−
wy Dzień Dziecka, a w grudniu powiatowe Mikołajki.

Miejsko-Powiatowe dożynki w Zawadzie w 2007 r.

Warto wspomnieć jeszcze o udziale Powiatu w organizacji Miej−
sko−Powiatowych Dożynek w Zawadzie we wrześniu 2007 r. i Miej−
sko−Powiatowych Dożynek w Rydułtowach we wrześniu 2008 r.
Powiat we współpracy ze szkołami stale też organizuje i sponsoruje
konkursy sportowe i naukowe dla uczniów i nauczycieli.

Powiatowy Dzień Dziecka to impreza dla dzieci wskazanych przez osrodki pomocowe ze wszystkich miast i gmin powiatu wodzisławskiego



Licealiada chłopców, już na nowym obiekcie sportowym przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.

Powiatowe Mikołajki odbyły się w 2008 r. w Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach
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Podsumowanie

W 2007 r. kwota środków wydatkowanych na zadania remontowe
i inwestycyjne w jednostkach powiatowych była największa od czasu
powstania Powiatu Wodzisławskiego w nowym kształcie administra−
cyjnym, czyli od 1999 r. W roku 2007 w jednostkach podległych Staro−
stwu na te zadania wydano 11 473 594,92 zł, z czego 4 987 346,80 zł to
środki zewnętrzne (łączna suma wszystkich środków zewnętrznych
pozyskanych przez Powiat w 2007 r. to 13 590 469,64 zł).
W 2008 roku na remonty i inwestycje wydano 7 546 075,73 zł, a w
tym środki zewnętrzne to 1 962 299,27 zł (łącznie wszystkich środ−
ków zewnętrznych w 2008 r. pozyskano 10 507 688,44 zł).
Przekazane w tym opracowaniu informacje skupiają się wokół re−
alizacji Strategii Rozwoju Powiatu. Ale miernikiem rozwoju jest też
podejmowanie wciąż nowych wyzwań i zadań. Tak właśnie jest w Po−
wiecie Wodzisławskim. W wodzisławskim Starostwie, podobnie jak
w 54 samorządach miast, gmin i powiatów województwa śląskiego,
wdrożony został, pionierski na skalę ogólnopolską, program pod nazwą
SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicz−
nej). Dzięki środkom pozyskanym ze ZPORR realna stała się więc
szansa na sukcesywne zastępowanie dokumentacji papierowej doku−
mentacją elektroniczną.
Trwają też prace nad tworzeniem elektronicznej mapy numerycznej
powiatu, dzięki której znacznie usprawni się praca m.in. jednostek ra−
towniczych czy powiatowej policji. Udział w takich przedsięwzięciach
pokazuje, że Powiat Wodzisławski plasuje się w czołówce najprężniej
rozwijających się jednostek administracyjnych naszego województwa.
Opracował: Józef Szymaniec
www.powiatwodzislawski.pl

