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Dobiega końca III kadencja samorządu powiatowego. Roz-
począł się czas podsumowań. 

Wybory do Rady Powiatu Wodzisławskiego odbyły się 12 listopa-
da 2006 roku. Rada ukonstytuowała się na I sesji  27 listopada 2006 
roku. Na pierwszym posiedzeniu wybrano przewodniczącego rady, 
dwóch wiceprzewodniczących a także starostę, wicestarostę i pozo-
stałych członków zarządu powiatu.

Skład Rady Powiatu Wodzisławskiego III Kadencji 
Leszek Bizoń, Edyta Cogiel, Eugeniusz Danielczyk, Marian Dro-

sio, Grzegorz Dziewior, Kazimierz Grzywacz, Grzegorz Kamiński, 
Bronisław Kostaniuk, Mieczysław Kowalski, Damian Majcherek, 
Stanisław Małecki, Weronika Maziarczyk, Wojciech Mitko, Jolan-
ta Otawa, Bożena Rączka, Jerzy Rosół, Ireneusz Serwotka, Tade-
usz Skatuła, Krystyna Smuda, Tadeusz Sobala, Czesława Somerlik, 
Krystyna Szymiczek, Jolanta Tomaszewska, Jerzy Torka, Eugeniusz 
Wala, Jadwiga Wojaczek, Józef Żywina, 

Prezydium Rady :
– Przewodniczący Rady: Eugeniusz Wala
– Wiceprzewodnicząca: Edyta Cogiel
– Wiceprzewodnicząca: Krystyna Szymiczek
Zarząd Powiatu :
– Przewodniczący Zarządu -Starosta: Jerzy Rosół
– Wicestarosta: Tadeusz Skatuła
– Etatowy Członek Zarządu: Damian Majcherek
– Członkowie Zarządu: Tadeusz Sobala, Mieczysław Kowalski
Podsumowując ostatnie cztery lata chcemy przedstawić Państwu 

krótkie sprawozdanie z realizacji ustawowych zadań Powiatu oraz prio-
rytetowych celów zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisław-
skiego. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, dobrej współpracy 
i zaangażowaniu finansowym poszczególnych samorządów gminnych 
udało się zrealizować wiele zadań i inwestycji z zakresu drogownictwa, 
infrastruktury technicznej, pomocy społecznej czy oświaty. 

PODSUMOWANIE KADENCJI 
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

2006-2010
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Placówki oświatowe 

Powiat Wodzisławski tworzy warunki 
do efektywnego funkcjonowania oświaty 
obejmujące zapewnienie odpowiedniej bazy 
materialnej poprzez między innymi rozwój 
infrastruktury szkolnej. Oto niektóre z waż-
niejszych inwestycji, które udało się zreali-
zować w ciągu minionej kadencji: 

• Z końcem 2006 r. zakończona została 
termomodernizacja obiektów szkolnych  Ze-
społu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Ślą-
skich i Zespołu Szkół Ekonomicznych.

• 1 października 2007 r. oddany został 
do użytku kompleks sportowy przy Zespole 
Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. Po-
wstało tam, niemal od podstaw, nowoczesne 
boisko ze sztuczną nawierzchnią, czterotoro-
wa bieżnia i rzutnia do pchnięcia kulą. Prze-
budowano trybuny dla widzów (720 miejsc 
siedzących),wybudowano budynek admini-
stracyjno gospodarczy, szatnie, węzeł sani-
tarny, magazyny na sprzęt sportowy. Ogólna 
wartość inwestycji to 4.5 mln zł, z czego po-
nad połowę (2 289 114,55 zł) udało się pozy-
skać ze środków zewnętrznych (w tym 700 
000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej, a 1 589 114,55 zł z Programu łagodzenia 
w regionie skutków restrukturyzacji zatrud-
nienia w górnictwie węgla kamiennego.) 

• W 2007 r. przy Zespole Szkół Technicz-
nych 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 rów-
nież prace remontowe w innych placówkach 
oświatowych na kwotę ponad 500 tys. zł, a w 
2008 r. przeprowadzono termomodernizację 
w budynkach szkolnych przy ulicy Wyszyń-
skiego w Wodzisławiu Śl., w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Inwestycja kosztowała 
2 020 933,63 zł. Na ten cel udało się pozyskać 
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 

Przegląd ważniejszych inwestycji i remontów
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach w wy-
sokości 715 485,00 
zł. W Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Wodzisławiu Śl. 
przy ul. Wyszyńskie-
go w 2008 roku zabu-
dowano zewnętrzną 
platformę dźwigową 
za łączną kwotę 175 
089,86 zł. z czego 60 
000,00 zł pozyskano 
z Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych w Katowicach.  

• W 2009 roku wykonano przebudowę 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZSP nr 
2 w Rydułtowach, która zamknęła się kwotą 
431 200 zł. oraz przyłącza kanalizacji sani-
tarnej w ZSP w Radlinie. Koszt  tej inwesty-
cji wyniósł  56 600zł.

• W  10 czerwca 2010 roku oddano do 
użytku boisko sportowe 
przy Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 w 
Rydułtowach w ramach 
programu „Moje boisko 
– ORLIK 2012”. Koszt 
inwestycji wyniósł 999 
tys. zł, z czego 333 tys. zł 
to dotacja z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz 
333 tys. zł dotacja z bu-
dżetu Województwa Ślą-
skiego. Pozostała kwota 
to wkład własny Powiatu 
Wodzisławskiego. Obecnie na ukończe-
niu jest także drugi „ORLIK” przy Zespole 
Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w 
Wodzisławiu Śl.

• W 2010r. rozpoczęto prace termo-
modernizacyjne Powiatowego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego 
w Wodzisławiu Śl. Całko-
wity koszt zadania zamknie 
się w kwocie ok. 3,9 mln zł. 
Przewidywane oszczędno-
ści, po zakończeniu zadania, 
z tytułu obniżenia zużycia 
energii wyniosą ok. 120 tys. 
zł rocznie. Powiat na ten cel 
otrzymał dotację z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz nisko procento-

wą pożyczkę.

Podejmowanie działań w celu 
usprawnienia rozwoju infra-

struktury publicznej.

Remonty i adaptacje  służące poprawie 
funkcjonowania Urzędu.

• Remont budynku położonego w Wo-
dzisławiu Śląskim przy ul. Mendego 3 , w 

którym siedzibę znalazły Poradnia Psycho-
logiczno Pedagogiczna oraz Wydział Geo-
dezji. Łączna wartość robót wraz z zago-
spodarowaniem terenu  w latach 2007-2009 
wyniosła prawie dwa miliony złotych (1 998 
562,59 zł).

• Przy ulicy Pszowskiej 92 przeprowa-
dzono kompleksowy remont budynku admi-
nistracyjnego i zaadaptowano jego pomiesz-
czenia dla Biur i Wydziałów Starostwa, 
zagospodarowano teren przed  tym budyn-
kiem  min. poprzez wykonanie 69 miejsc 
parkingowych, wiatrołapu z pochylnią dla 
osób niepełnosprawnych i systemu monito-
ringowego. Wartość tych robót wyniosła 2 
396 500 zł

• Wybudowano archiwum przy ul. Pszow-
skiej na potrzeby Wydziału Komunikacji 
oraz oddano nowoczesne archiwum na osie-
dlu 1-go Maja dla potrzeb Starostwa na kwo-

Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach.

Wyremontowany budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Wodzisławiu Śl.

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Pszowskiej po remoncie.
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tę 276 400zł.
- Przeprowadzono prace modernizacyjne 

wraz z odnowieniem elewacji zewnętrznej 
budynku Starostwa przy ul. Bogumińskiej, 
na które przeznaczono 498 400 zł oraz doko-
nano wymiany stropów za kwotę 121 000 zł.

Powiatowa służba zdrowia 
Działania podejmowane przez Powiat 

Wodzisławski w celu usprawnienia rozwoju 
infrastruktury publicznej w zakresie służby 
zdrowia polegają m.in. na wsparciu finanso-
wym zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ-ów 
w Wodzisławiu Śl i Rydułtowach). W czasie 
tej kadencji Powiatowe SP ZOZ-y otrzymały 
łącznie ponad 5,5 mln zł dotacji z budżetu na 
remonty, inwestycje i zakup sprzętu specjali-
stycznego a mianowicie:

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wodzi-
sławiu Śl.

• W 2007r. przeznaczono środki w wy-
sokości 315 000 zł na remonty, inwestycje,  
w tym zakup sprzętu medycznego dla od-

zakup kardiomonitorów dla oddziałów szpi-
talnych. Szpital otrzymał również dotację   

z Powiatowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska na termomoderni-
zację budynków oddziałów: We-
wnętrznego II, Geriatrycznego, 
Pediatrycznego oraz Przychodni 
Specjalistycznej na terenie szpitala.  
W tym samym roku została umo-
rzona pożyczka udzielona w roku 
poprzednim z budżetu Powiatu.

• W 2008r. za kwotę 700 000 zł 
wykonano prace remontowe w Od-
dziale Wewnętrznym II, Oddziale 
Geriatrycznym i Oddziale Pedia-

trycznym oraz zakupiono sprzęt medyczny 
dla oddziałów szpitalnych m.in. przenośny 
aparatu Rtg i respirator. 

• W roku 2009r. środki w wysokości 
400 000 zł przeznaczono na dofinansowanie 
zakupu aparatu Rtg dla potrzeb szpitala.

• W roku 2010r. na kwotę 300 000 zł wy-
konano remonty i inwestycje w pawilonie 
głównym Szpitala przy ul. Plebiscytowej 47 
w Rydułtowach, 
a środki w wy-
sokości 99 000 
zł przeznaczo-
no na remonty 
związane z ter-
momoderniza-
cją Przychodni 
Rejonowo-Spe-
cjalistycznej Nr 
1 przy ul. Ple-
biscytowej 47 w 
Rydułtowach.

Razem po-
moc finansowa 
z budżetu Po-
wiatu dla Ze-

społu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
wyniosła 2 780 104,00 zł.

Dodatkowo w latach 2007-2010 Samo-
dzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowot-
ne, dla których Powiat Wodzisławski jest 
organem założycielskim pozyskały środki 
finansowe oraz sprzęt medyczny na kwotę  
4 768 587,88 zł. 

Również do ważnych inwestycji zaliczyć 
należy modernizacje i remonty w ośrodkach 
zdrowia, które znajdują się w zarządzie Po-
wiatowego Zakładu Zarządzania Nierucho-
mościami. Dzięki zaangażowaniu władz po-
wiatowych i gminnych udało się zrealizować 
następujące zadania:

• Budowa pochylni w Ośrodkach Zdrowia 
w Gorzycach i Wodzisławiu Śl. – Kokoszy-
cach.

• Termomodernizacja i kompleksowy re-
mont Ośrodka Zdrowia w Rogowie i Lubomi 
wraz z parkingami.

Pomoc społeczna
Powiat Wodzisławski skutecznie realizuje 

zadnia, które wpływają na wzrost efektyw-
ności pomocy społecznej w zakresie pomocy 
rodzinom, osobom niepełnosprawnym oraz 
opieki społecznej.

• W listopadzie 2006 r. w budynku po 
starym szpitalu umieszczono siedzibę Po-
wiatowego Specjalistycznego Ośrodka 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 
Prace remontowe budynku były kontynu-
owane w latach 2007-2008. Wymieniono 
pokrycie dachowe za kwotę 249 459,01 zł, 
przeprowadzono też  kompleksowy remont 
pomieszczeń na parterze i II piętrze na kwotę 
601 698,00 zł. W połowie 2008 przeniesienie 
na Wałową 30 w Wodzisławiu Śl. Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie   i   Powia-
towego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńcze-
go r. oraz utworzenie Zakładu Aktywności 
Zawodowej z 15 miejscami pracy dla osób 
niepełnosprawnych  za kwotę 2 199 677,90  
było  kolejnym etapem zagospodarowania 

Wyremontowany oddział w ZOZ Wodzisław.

Pomieszczenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Wodzisłwiu Śl.

działów szpitalnych i pracowni, zakup sondy 
do żywienia pozajelitowego, kardiomonitora 
oraz pompy infuzyjnej.

• 1 472 000 zł to kwota, którą w roku 
2008r.  przeznaczono  na  realizację zadania 
pod nazwą „Adaptacja magazynu TR przy 
ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim na 
potrzeby Pogotowia Ratunkowego”, zakup 
przewoźnego aparatu RTG dla Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz 
myjni ultradźwiękowej do endoskopów dla 
Pracowni Endoskopii.

• W roku 2010 1 000 000 zł przeznaczono 
na remonty i inwestycje związane z przenie-
sieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych II  
z budynku przy ul. Wałowej 30 do Szpitala 
przy ul. 26 Marca 51 w Wodzisławiu Śląskim 
oraz remont dźwigów osobowo-łóżkowych.

Razem pomoc finansowa z budżetu Po-
wiatu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wo-
dzisławiu Śląskim wyniosła 2 787 000 zł. 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułto-
wach

• W 2007r. przeznaczono środki w wy-
sokości 1 281 104,00 zł na roboty ogólno-
budowlane  w budynkach szpitalnych oraz 

Nowe urządzenie RTG w ZOZ Rydułtowy
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pomieszczeń „Starego szpitala”. 
• W budynku Powiatowego Domu Dziec-

ka w Gorzyczkach wykonano remont po-
mieszczeń użytkowych i mieszkalnych (ma-
lowanie ścian, wymiana posadzki, wymiana 
drzwi) oraz prace elektryczne celem osią-
gnięcia wymaganych standardów.  W latach 
2007-2008 przeznaczono na ten cel środki  
w wysokości 1 239 741 zł, z czego 444 155 
zł stanowią środki zewnętrzne.

• W 2008 i 2009 r. przeprowadzono ter-
momodernizację zespołu budynków Domu 
Pomocy Społecznej w Gorzycach. Koszt 
inwestycji wyniósł 1 050 058,00 zł, z cze-
go 611 002,00 zł w formie dotacji i pożyczki 
Powiat pozyskał ze środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska w Kato-
wicach.

Komunikacja, transport i 
poprawa bezpieczeństwa na 

drogach
W obszarze infrastruktury drogowej Po-

wiat Wodzisławski rozbudowuje i moderni-
zuje infrastrukturę komunikacyjną obejmują-
cą modernizację dróg, poprawę komunikacji 
wewnętrznej oraz usprawnienie połączeń 
drogowych wewnątrz i na zewnątrz powiatu. 
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. 
z siedzibą w Syryni administruje siecią dróg 

• W 2007 roku przeznaczono kwotę  
o łącznej wysokości 200 000,00 zł  dla gmin: 
Godów,  Lubomia, Marklowice, Gorzyce, 
Mszana, Wodzisław Śl., Pszów, Radlin. 
Również na program ograniczenia niskiej 
emisji w mieście Rydułtowy przeznaczono 
w 2007 r. kwotę 140 000 zł

• W 2008 roku udzielono dotacji w wy-
sokości 192 153,22 zł gminom: Godów, 

Ochrona środowiska
Powiat w latach  2007 – 2009  roku ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielał dotacji gminom na realizację zadania „Li-
kwidacja i utylizacja azbestu”.

Pszów, Mszana, Rydułtowy, Gorzyce, Lu-
bomia, Wodzisław Śl.

• W 2009 roku  przeznaczono środki  
w wysokości 200 000,00 zł dla gmin: Msza-
na, Godów, Pszów, Rydułtowy, Lubomia, 
Gorzyce, Wodzisław Śl, Marklowice, Ra-
dlin. Na program ograniczenia niskiej emi-
sji dla Rydułtów i Wodzisławia Śl. dotacja  
w  2009 roku wyniosła 113 760,00 zł. 

powiatowych o łącznej długości ok. 205 km 
oraz 26 obiektami mostowymi. 

W ostatnich czterech latach na inwe-
stycje drogowe przeznaczono kwotę oko-
ło  33,2 mln zł (z czego w poszczególnych 
latach: 2007 - 6,2 mln, 2008 - 7,0 mln, 2009 
- 10,5 mln oraz 2010 - 9,5 mln). 

Powiat Wodzisławski, dzięki negocja-
cjom przedstawiciela Powiatu zasiadającego 
w Zarządzie Subregionu Zachodniego oraz 
zaangażowaniu gmin, otrzymał z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego w ramach 
środków dla subregionów 17 mln euro na 
zadania realizowane w trybie pozakonkur-
sowym, w tym 14 mln euro przeznaczonych 
zostało na inwestycje drogowe na terenie 
naszego powiatu. W ramach tych środków 
realizowane są inwestycje, do których należą 
przebudowy trzech istotnych ciągów drogo-
wych:  ulicy Wiosny Ludów w celu poprawy 
skomunikowania Marklowic i Radlina  z DK 
78 oraz DW 932, przebudowa ciągu drogo-
wego usprawniającego dojazd do stref prze-
mysłowych w Czyżowicach i usprawnienie 
połączeń komunikacyjnych strefy aktywno-
ści gospodarczej oraz Gminy Godów z au-
tostradą A1 - w sumie na ok. 5,5 mln euro.

Ponadto zrealizowane zostały ważne 
inwestycje poprawiające bezpieczeństwo 

ruchu drogowego: 
przebudowa skrzyżo-
wania ul. Turska, 1-go 
Maja, Skrzyszowska 
w Mszanie wraz z wy-
konaniem sygnalizacji 
świetlnej na kwotę 465 
657,11 zł i rozbiór-
ka wiaduktu na ul. 1 
Maja w Skrzyszowie 
wraz z budową drogi. 
Koszt tej inwestycji 
wyniósł 858 078,82 
zł  Na uwagę zasłu-
guje również urucho-
mienie drogowego 
przejazdu do Repu-

bliki Czeskiej w Skerbeńsku, remonty  
w ciągu jednego roku pięciu obiektów mo-
stowych, remont nawierzchni dogi powia-
towej 5044S Rogów – Czyżowice za kwotę  
2 686 898,23 zł  i  budowa chodnika wraz 
z remontem ul. Powstańców w Skrzyszowie 
wyniosła 423 767,00 zł Zadania te realizo-
wane były w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL).  
W roku 2010 został również złożony wnio-
sek o dofinansowanie zadania „ Przebudowa 
ul. Traugutta w Pszowie” w ramach NPPDL. 
Wartość kosztorysowa projektu to około  
3,5 mln zł. Dzięki pozyskaniu zewnętrz-
nych środków finansowych z gmin naszego 
powiatu oraz z Programu Likwidacji Miejsc 
Niebezpiecznych na Drogach Gambit,  
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego łącznie  
w powiecie wodzisławskim zostało wyre-
montowanych i przebudowanych 45 km dróg 
i chodników.

Las Rogowski po modernizacji.

W związku z likwidacją od 1 stycznia 
2010 roku PFOŚiGW, dotacji na likwidację 
i utylizację azbestu udzielono w 2010 z bu-
dżetu Powiatu na kwotę 156 000,00 zł gmi-
nom: Mszana, Godów, Pszów, Rydułtowy,  
Lubomia, Gorzyce, Wodzisław Śl, Marklo-
wice, sto Radlin . Na program ograniczenia 
niskiej emisji w Wodzisławiu Śl. przezna-
czono kwotę 25 000,00 zł. 

W czasie trwającej kadencji przeprowa-
dzono 3500 postępowań dotyczących ochro-
ny środowiska, z czego 1500 zakończonych 
zostało decyzjami administracyjnymi.

Ul.Wiosny Ludów po remoncie.
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- „Zespół Wsparcia dla Rodzin Do-
tkniętych Kryzysem” finansowany ze środ-
ków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej. W ramach projektu z wsparcia i porad 
psychologicznych, pedagogicznych czy 
prawnych skorzystały 142 osoby.

- „Dobry Start” finansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), mający na celu aktywizację społecz-
no-zawodową oraz reintegrację osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym w powie-
cie wodzisławskim. Dużym sukcesem było 
pozyskanie dotychczas ok. 1,5 mln zł na po-
moc osobom w najtrudniejszych sytuacjach 
życiowych. W ramach projektu odbywają 
się m.in. kursy zawodowe tj. kurs kucharza, 
przedstawiciela handlowego z prawem jazdy 
kat. B,  florystyczny , obsługi administracyj-
no - biurowej z elementami kadr i płac oraz 
spawania elektrycznego, warsztaty psycho-
logiczne, warsztaty prawne dla wychowan-
ków rodzin zastępczych, warsztaty z dorad-
cami zawodowymi, zajęcia rehabilitacyjne 
dla osób niepełnosprawnych itp.  

- „Świadomy obywatel” współfinan-
sowany ze środków EFS, który ma na celu 
świadczenie bezpłatnych usług poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców 
powiatu wodzisławskiego. Usługi świadczo-
ne są w trzech biurach, które mieszczą się  
w Wodzisławiu Śl., Gorzycach i Rydułto-

Podejmowanie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, starszych i samot-

nych, sierot oraz upośledzonych
cd. ze strony 5

wach.  Projekt realizowany w partnerstwie z 
Towarzystwem Miłośników Rydułtów. 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia „PER-
ŁA” stwarza warunki aktywizacji psychicz-
nej osób korzystających z usług Ośrodka, 
które z powodu choroby psychicznej mają 
poważne trudności w funkcjonowaniu w ży-
ciu codziennym. Dzięki realizacji projektu 
„Nasz Portret” finansowanego ze środków 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
na terenie powiatu stworzono sieć wsparcia 
społecznego dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi, którą objęto 300 osób. W latach 
2007 – 2010 Ośrodek objął opieką 134 oso-
by, udzielił 146 porad dla rodzin klientów 
oraz przeprowadził zajęcia edukacyjne z 770 
uczniami i wolontariuszami.

W Powiatowym Specjalistycznym Ośrod-
ku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
klienci otrzymują wsparcie w przezwycię-
żaniu sytuacji kryzysowej, udzielana jest im 
pomoc psychologiczna, prawna, socjalna.  
W ostatnich czterech latach objęto pobytami 

stacjonarnymi 260 osoby, z pozo-
stałych form wsparcia skorzysta-
ło 2068 osób.

Powiatowy Ośrodek Adop-
cyjno-Opiekuńczy w Wodzisła-
wiu Śl., jako jedyna tego typu 
placówka w regionie pozyskuje, 

szkoli oraz kwalifikuje osoby zgłaszające 
gotowość do adopcji lub pełnienia roli rodzi-
ny zastępczej, a także pozyskuje i gromadzi 
informacje o dzieciach, które mogą być przy-
sposobione. Organizowane są terapie rodzin-
ne, pomoc psychologiczno - pedagogiczna, 
spotkania integracyjne czy kursy podnoszące 
kwalifikacje wychowawcze nowych rodzi-
ców. Ośrodek w ramach projektu prowadził 
kampanię informacyjną i promocyjną pro-
pagująca ideę rodzicielstwa zastępczego, na 
którą pozyskał środki z Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej. 

Prowadzone są również szkolenia w for-
mie wyjazdowych warsztatów dla zawodo-
wych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin 
zastępczych wraz z programem diagnostycz-
no-integracyjnym dla dzieci przebywających 
w tych rodzinach finansowanych również ze 
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej. 

Dzięki środkom pozyskanym z Urzędu 
Wojewódzkiego Powiatowy Dom Dziecka 

Lata Liczba osób, którym 

udzielono wsparcia 

psychologicznego

Liczba osób, którym 

udzielono wsparcia 

pedagogicznego

Liczba rodzin 

przeszkolona na 

rodziny zastępcze

Liczba rodzin przeszkolona 

na rodziny adopcyjne

2007 182 91 5 21

2008 220 392 13 28

2009 260 424 2 20

2010 837 602 17 18

Wsparcie udzielone w ramach Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego:

w Gorzyczkach utworzył mieszkania chro-
nione dla dwóch usamodzielnianych wycho-
wanków placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych i rodzin zastępczych z terenu powiatu 
wodzisławskiego. 

W ramach projektu, finansowanego  
ze środków Urzędu Wojewódzkiego, ma-
jącego na celu osiągnięcie standardów  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
z terenu powiatu, Domy Pomocy Społecznej  
w Wodzisławiu Śl. i Gorzycach, a także 
Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach  
zostały dostosowane do przepisowych wy-
mogów. 

Dzieki staraniom władz powiatowych 
o dodatkowe środki zewnętrzne na re-
alizację zadań związanych z pomocą 
osobom wykluczonym społecznie, po-
wiatowe jednostki pomocy społecznej 
pozyskały łącznie środki w wysokości   
4 253.258,99 zł.

Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.
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Ze środków tych skierowano około 8200 
osoby bezrobotne na staże, prace interwen-
cyjne, roboty publiczne, prace społecznie-
-użyteczne i na refundowane stanowiska 
pracy. W latach 2007- 2010 z usług dorad-
ców zawodowych skorzystało ponad 30 tys. 
bezrobotnych. 

PUP podjął w latach 2007-2010 wie-
le działań, na realizację których pozyskał 
zewnętrzne środki finansowe. W latach 
2007-2010 do najważniejszych projektów 
realizowanych przez PUP z Europejskiego 
Funduszu Społecznego należały:

- „Parasol”. Formy wsparcia: poradnic-
two zawodowe dla 501 osób, pośrednictwo 
pracy dla 482 osób, staże dla 431 osób, szko-
lenia dla 85 osób, przyznanie środków na 
podjęcie działalności gospodarczej dla 10 
osób.

- „Rozpocznij od nowa”. Formy wspar-
cia: poradnictwo zawodowe dla 389 osób, 
pośrednictwo pracy dla 349 osób, przygoto-
wanie zawodowe dla 276 osób, szkolenia dla 
181 osób, przyznanie środków na podjęcie 
działalności gospodarczej dla 84 osób. 

Aktywizacja osób poszukujących pracy
Zadania Powiatu z zakresu polityki społecznej obejmują działania na  rzecz ogra-

niczania bezrobocia w powiecie. W latach 2007-2010  Powiatowy Urząd Pracy po-
zyskał ogółem 43,5 mln zł na aktywne programy rynku pracy, w tym 12,4 mln to 
środki unijne Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Lata Środki na podjęcie działalności gospodarczej Środki na tworzenie nowych miejsc pracy

2007

2008

2009

2010

Kwota  (tys. zł) Liczba  Kwota (tys. zł) Liczba

1.997

2019,1

3043,1

4765,0

170

155

177

285

901,4

1283,2

798,1

2508,95

73

101

49

126

RAZEM 11824,2 787 5491,65 349

Działania PUP na rzecz tworzenia nowych firm 
i nowych stanowisk pracy w latach 2007-2010.

- „Warkocz nadziei” Działanie 1.6 In-
tegracja i reintegracja zawodowa kobiet. 
Formy wsparcia: szkolenia, staże, przygo-
towanie zawodowe, środki na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej. Z pomocy skorzystały 
143 osoby. 

- „Przystanek - praca”. Formy wsparcia: 
poprawa zdolności do zatrudnienia oraz pod-
noszenie poziomu aktywności zawodowej 
osób bezrobotnych poprzez staże, przygoto-
wanie zawodowe, podjęcie działalności go-
spodarczej, szkolenia. W roku 2008 z pomo-
cy skorzystało 576 osób, w roku 2009 – 459 
osób, w roku 2010 – 586 osób.

- „Postawmy na jakość I”, „Postaw-
my na jakość II”. Zakres działań: wsparcie 
Urzędu w  realizacji zadań na rzecz  akty-
wizacji zawodowej osób bezrobotnych, 
Poddziałanie 6.1.2. Formy wsparcia: zatrud-
niono 4 pośredników pracy oraz 1 doradcę 
zawodowego. Ponadto przeszkolono 34 pra-
cowników w zakresie poradnictwa zawodo-
wego i doradztwa. 

- „Pokonać bariery” Działanie 7.2.1 Ak-
tywizacja zawodowa i społeczna osób zagro-

żonych wykluczeniem społecznym. Formy 
wsparcia: szkolenia, staże, poradnictwo za-
wodowe, wsparcie psychologiczne. Z pomo-
cy skorzystało 100 osób. 

- „Wymaluj swoją przyszłość” – Działa-
nie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna 
osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym. Formy wsparcia: poradnictwo zawo-
dowe (coaching, indywidualne plany dzia-
łania), pośrednictwo pracy (indywidualna 
opieka pośredników pracy), staże. Z pomocy 
skorzystało 100 osób.

Łącznie w latach 2007 – 2010 na realiza-
cję aktywnych programów rynku pracy po-
zyskano środki w następującej wysokości: 
rok 2007 – 7 650 300 zł,  rok 2008 – 9 868 
500 zł, rok 2009 – 10 232 600 zł, rok 2010 – 
15 744 900 zł. 

Władze Powiatu Wodzisławskiego w la-
tach 2007 – 2008 kontynuowały realizację 
projektu „Pomysł na sukces” w ramach Pro-
gramu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAl, 
którego celem było wspieranie aktywności 
zawodowej oraz zatrudniania osób „50+”  
i poszukujących pracy. Wysokość środków 
finansowych pozyskanych na realizację 
wymienionego przedsięwzięcia wyniosła  
7 894 996,00 zł. Projekt realizowano w part-
nerstwie, którego administratorem było Sta-
rostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. 
Wypracowane rezultaty były upowszechnia-
ne podczas szeregu konferencji i seminariów 
na obszarze całego kraju oraz podczas szko-
leń i warsztatów w powiatach: wodzisław-
skim, cieszyńskim, kłodzkim, prudnickim, 
będzińskim, kędzierzyńsko-kozielskim, ra-
ciborskim, wałbrzyskim, dzierżoniowskim, 
nyskim, bieruńsko-lędzińskim, kieleckim, 
olkuskim, jędrzejowskim, ostrowieckim  
i miechowskim. W ramach współpracy po-
nadnarodowej związanej z projektem odbyło 
się szereg konferencji i warsztatów w Wiel-
kiej Brytanii, Belgii oraz Republice Czeskiej.  

Obecnie Powiat Wodzisławski jest part-
nerem w projekcie „Impuls do zmian. Part-
nerstwo lokalne dla rozwoju Powiatu Wo-
dzisławskiego”, którego celem głównym jest 
utworzenie partnerskiego systemu zarządza-
nia zmianą gospodarczą w Powiecie Wodzi-
sławskim. Przeprowadzono już badania an-
kietowe wśród pracodawców oraz odbyły się 
warsztaty z udziałem beneficjentów, podczas 
których wypracowano Strategię Zarządzania 
Zmianą Gospodarczą w powiecie wodzi-
sławskim. Obecnie trwają prace związane  
z przygotowaniem projektów wdrażających 
zmianę gospodarczą w powiecie. 

Uczestnicy spotkania  Samozatrudnienie krok po kroku.
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Urząd certyfikat Systemu Zarządzania 
Jakością wg normy ISO 9001:2000 posia-
da od 19.09.2005 r. We wrześniu 2009 r. 
Starostwo otrzymało certyfikat potwier-
dzający zgodność funkcjonowania SZJ 
ze znowelizowaną normą ISO 9001:2008. 
Zakres certyfikacji obejmuje „Usługi wy-
nikające z zadań powiatu ziemskiego re-
alizowane przez Starostwo Powiatowe”. 
Otrzymanie tego ważnego Certyfikatu 
potwierdza funkcjonowanie Starostwa 
zgodnie z wymaganiami prawnymi i admi-

Poprawa jakości usług Starostwa Powiatowego
W Starostwie funkcjonuje System Zarządzania Jakością  ISO 9001:2008, 

który zobowiązuje do systematycznego podnoszenia świadczonych usług. 
Auditowane są wszystkie procesy świadczenia usług przez komórki organi-
zacyjne. Przeprowadzono ankietyzację  klientów mającą na celu uzyskanie 
informacji na temat świadczonych w urzędzie usług. 

Internetowy kalendarz umożliwiający umówienie 

się na wizytę  w Wydziale Komunikacji i Transportu 

poprzez Internet.

nistracyjnymi krajów UE, podnosi prestiż 
Urzędu, ale również zobowiązuje do cią-
głego doskonalenia skuteczności Systemu 
Zarządzania Jakością.

W celu poprawy warunków pracy  
w miejscach obsługi klientów przenie-
siono Wydział  Geodezji do budynku po 
pogotowiu, natomiast dla Wydziału Ad-
ministracji Architektoniczno-Budowlanej 
zwiększono ilość pomieszczeń. 

Usprawnieniu uległy również usłu-
gi Wydziału Komunikacji i Transportu.  
W 2008 roku rozbudowany został system 
obsługi klienta Q-matic o dodatkowe ele-
menty jak system głosowy „voice” (numer 
na wyświetlaczu jest dodatkowo podawa-
ny przez system głosowy), możliwość po-

dejrzenia na stronie internetowej starostwa 
za pomocą kamery internetowej aktualnie 
obsługiwanego numeru z danej grupy oraz 
zamontowany został ekran LCD, na któ-
rym wyświetlane są bieżące komunikaty 
oraz aktualnie obsługiwany numer z danej 
grupy. Ze względu na dużą liczbę klientów 
odwiedzających Wydział Komunikacji  
i transportu z towarzyszącymi im dziećmi 
urządzony został w 2009 roku „kącik dla 
dziecka”. W 2010 r. w celu usprawnienia 
obsługi mieszkańców powiatu wodzisław-

skiego załatwiających sprawy związane  
z rejestracją pojazdów lub inne związane 
z rejestracją (np. zgłoszenie zmian wyma-
gających wymiany dowodu rejestracyjne-
go, wydanie wtórnika dowodu w związku 
z jego utratą itp.), Starostwo  wprowadziło 
możliwość umówienia wizyty w Wydzia-
le Komunikacji i Transportu na konkretny 
dzień i godzinę, poprzez Internet. Pracę 
urzędu usprawniono również poprzez  wy-
korzystanie narzędzi informatycznych: 
system CEPIK, system EGB 2000 (system 
ewidencji gruntów), systemy finansowo-
-księgowe, kadrowo-płacowe, informa-
cję prawną LEX. Planowane jest również 
uruchomienie punktu wydawania certyfi-
katów podpisu elektronicznego dla miesz-

kańców oraz umieszczenie kart usług na 
PEUP.

Od końca 2008 r. Powiat Wodzisław-
ski może też pochwalić się nową wersją 
strony internetowej, która stała się funk-
cjonalnym i wszechstronnym serwisem 
informacyjnym Powiatu. W 2009 roku 
Starostwo zostało laureatem w konkursie 
Złota@2009-Samorządowy Lider Spo-
łeczeństwa Informacyjnego w kategorii 
„Samorządowy Lider Elektronicznej Ad-
ministracji”.                        

Kącik dla dziecka w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.

Złota @ 2009 Samorządowy Lider Elektronicznej 

Administracji.



Wieści Powiatu WodzisławskiegoPaździernik / Listopad 2010

www.powiatwodzislawski.pl 9

Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 2. Redakcja: Lucyna Wojtas, redaktor naczelny, tel. (32) 412 09 49

http://www.powiatwodzislawski.pl; e-mail: lucyna.wojtas@powiatwodzislawski.pl; Magdalena Mężyk, tel. (32) 412 09 48, wiesci@powiatwodzislawski.pl.

Skład i druk: Drukarnia INFOPAKT s.c., Rybnik, ul. Przewozowa 4, tel. 32/ 423 85 51.

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. Pszowska 92 a, z dopiskiem „Wieści Powiatu Wodzisławskiego”. 

W 2007 r. zostały zintensyfikowane kon-
takty zagraniczne z partnerami z niemieckie-
go powiatu Recklinghausen. Podczas wspól-
nych wizyt i konferencji ustalono nowe plany 
współpracy, których efekty stały się widoczne 
w kolejnych latach.

W 2008 r. nasi partnerzy wzięli udział w 
obchodach 10-lecia istnienia Powiatu Wodzi-
sławskiego. Szczególnie ważnym punktem 
uroczystej gali rocznicowej, która odbyła się 
22 listopada 2008 r. w Wodzisławskim Cen-
trum Kultury było podpisanie listu intencyj-
nego pomiędzy powiatami: Wodzisławskim, 
Recklinghausen (Niemcy) i Sörmland (Szwe-
cja). Niecały rok później delegacja z naszego 
powiatu złożyła wizytę w Powiecie Recklin-
ghausen i wzięła udział w Posiedzeniu Kon-
stytucyjnym Rady Powiatu Recklinghausen, 
podczas którego został zaprzysiężony  nowy 
Starosta Powiatu -  Cay Süberkrüb oraz nowo 
wybrana Rada Powiatu. 

Rok 2010 cały region Zagłębia Ruhry stał 
się Europejską Stolicą Kultury. Z tej okazji na 
zaproszenie wystosowane przez Starostę Po-
wiatu Recklinghausen delegacja Powiatu Wo-
dzisławskiego na czele ze Starostą przebywała 
z wizytą w partnerskim powiecie Recklinghau-
sen (Niemcy). W czasie trwania wizyty nie za-
brakło również czasu na odbycie rozmów ro-
boczych. Omówiono m.in. pomysł organizacji 
przedsięwzięcia związanego z obchodami Dnia 
Europy 2011. Zgodnie postanowiono konty-
nuować i rozbudowywać współpracę szkół z 

Współpraca zagraniczna
Władze Powiatu Wodzisławskiego, mając na uwadze integrację lokalną i między-

narodową, skutecznie nawiązują kontakty zagraniczne. Współpraca ta jest jednym 
z instrumentów kreowania harmonijnego rozwoju społeczno-politycznego, kultural-
nego oraz gospodarczego powiatu.

terenu obu powiatów jak 
również omówiono rów-
nież kwestię rozwoju tu-
rystyki poprzemysłowej 
w obu krajach. Obie stro-
ny uzgodniły, że jednym 
z kolejnych planowanych 
przedsięwzięć będzie re-
alizacja projektu dotyczą-
cego kształcenia osób nie-
pełnosprawnych. 

22 czerwca 2010 r. w 
siedzibie Powiatu Sörm-

land w Nyköping (Szwecja) Władze Powia-
tu Wodzisławskiego podpisały trójstronną 
umowę o współpracy między Powiatami: 
Wodzisławskim, Recklinghausen (Niemcy) 
i Sörmland (Szwecja). Uroczyste podpisanie 
dokumentu stanowiło realizację woli zawartej 
w trójstronnym liście intencyjnym z 2008r. 

W tym samym roku zostały zorganizowa-
ne Dni Promocji Zdrowia 2010 w Powiecie 
Wodzisławskim -  „Ponadnarodowy wymiar 
i znaczenie zagadnień profilaktyki i promocji 
zdrowia”. Projekt był wspierany przez Fun-
dację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Głów-
nym celem projektu była efektywna wymiana 
doświadczeń na szczeblu ponadnarodowym i 
uzyskanie szerszego spojrzenia na zagadnienia 
wiążące się z profilaktyką i promocją zdro-
wia. Podczas wspólnej konferencji prelekcje 

pt. „Dobre praktyki profilaktyki zdrowotnej” 
wygłosili przedstawiciele z Niemiec i Szwecji. 
Doskonałe uzupełnienie praktyczne stanowi-
ły wizyty studyjne w wybranych jednostkach 
działających w sferze ochrony zdrowia na tere-
nie powiatu Również w ramach wizyty, goście 
z Niemiec przekazali uczniom Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. 555 
egzemplarzy książek literatury niemieckiej.

Jednym z efektów współpracy powiatów 
w latach 2009-2010 była realizacja projektu 
pt. Integracja przez wymianę, którego admi-
nistratorem było Centrum Kształcenia Handlu 
w Recklinghausen. Projekt umożliwił odbycie 
stażów przez młodzież oraz osoby bezrobotne 
każdorazowo na terenie powiatu partnerskiego 
oraz nabycie w ten sposób nowych umiejętno-
ści zawodowych. 

Współpraca z Miastem Ostrava została na-
wiązana dnia 3 listopada 2005 r. i ma na celu 
wzajemne współdziałanie w dziedzinach kultu-
ry, turystyki i sportu. W dniach 27-29.10.2008 
r. przedstawiciele Powiatu złożyli wizytę 
w Mieście Ostrava w związku z 90 rocznicą 
powstania samodzielnego państwa Republiki 
Czechosłowackiej. 

Delegacja władz powiatowych brała rów-
nież udział w Konferencji „Rozwój kompeten-
cji/umiejętności w kontekście kwalifikacji eu-
ropejskich i podejścia partnerstw” w Republice 
Czeskiej. 

Od 2008 roku przedstawiciele Powiatu bio-
rą czynny udział w posiedzeniach Polsko-Nie-
mieckiej Grupy Roboczej. Celem tych spotkań 
jest wytyczanie wspólnych kierunków polity-
ki spójności Unii Europejskiej oraz aktywna 
współpraca partnerska polskich i niemieckich 
samorządów.

Uczestnicy konferencji Ponadnarodowy wymiar i znaczenie zagadnień profilaktyki i promocji zdrowia

Uroczyste podpisanie trójstronnej umowy o współpracy między Powiatami 

Wodzisławskim, Recklinghausen (Niemcy) i Sörmland (Szwecja)
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Najważniejsze imprezy organizowane przez Powiat to: Powia-
towa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, która znana jest szeroko 
poza granicami powiatu, Powiatowy Rajd Rowerowy oraz imprezy 
kulturalne w ramach Powiatowych Dni Kultury. Z myślą o najbar-
dziej potrzebujących organizowany jest  Powiatowy Dzień Dziecka, 
a w grudniu powiatowe Mikołajki.  W 2010 r. Powiat Wodzisławski 
gościł uczestników Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjal-
nych, które po raz pierwszy odbyły się w Polsce. Niepełnosprawni 
sportowcy z San Marino nie tylko pobiegli w sztafecie z pochodnią 
ulicami Wodzisławia Śl., ale także wzięli udział w V Bluesie dla Nie-
pełnosprawnych. W tym samym roku na terenie powiatu odbywały się 
także jubileuszowe XXV Mistrzostwa Świata Piekarzy i Cukierników, 
w których organizację aktywnie włączył się Zarząd Powiatu.

Władze Powiatu przywiązują także szczególną wagę do ochrony 
zabytków i opieki nad nimi. Jako jeden z nielicznych, Powiat Wodzi-
sławski posiada opracowany Program Opieki nad Zabytkami na lata 
2010 - 2013. W 2010 po raz pierwszy na terenie powiatu odbyły się 
Europejskie Dni Dziedzictwa poświęcone obiektom zabytkowym. Po-
wiat stale współpracuje ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków oraz innymi samorządami w zakresie ochrony zabytków.

Warto wspomnieć jeszcze o udziale Powiatu w organizacji Powia-
towo-Miejskich Dożynek w Wodzisławiu Śl. - Zawadzie (wrzesień 
2007 r.), Powiatowo-Miejskich Dożynek w Rydułtowach (wrzesień 
2008 r.), Powiatowo-Gminnych Dożynek w Lubomi (wrzesień 2009) 
oraz Powiatowo-Miejskich Dożynek w Pszowie (wrzesień 2010 r.),

Powiat we współpracy ze szkołami stale organizuje i sponsoruje 
konkursy sportowe i naukowe dla uczniów i nauczycieli.

Imprezy kulturalne i sportowe
Zarząd Powiatu wspiera inicjatywy dotyczące rozwoju kul-

tury i sportu. Powiat również jest organizatorem wielu imprez, 
często o charakterze ponadpowiatowym. Wśród nich na uwagę 
zasługują imprezy cykliczne, które na stałe zapisały się w po-
wiatowym kalendarium. 

Jednostki podległe Starostwu Powiatowemu oraz jego komórki organizacyjne pozyskały środki zewnętrzne na inwestycje, 
remonty, wyposażenie, rozwój i innowacje, które zamknęły się kwotą : 2007 - 15 179 584,24 zł,   2008 -  10 494 210,62,  2009 - 
9 393 671,88 zł, 2010 – 11 873 438,47 zł. Razem kwota 46 940 905,21.                                                                           Opracowanie WSR

Pozyskane środki zewnętrzne

Uczestnicy Powiatowego Bluesa dla niepełnosprawnych.

Uczestnicy Powiatowego Rajdu Rowerowego


