
 



WIEŚCI Z SESJI 

Budżet Powiatu na 2012 rok przyjęty 

Radni Powiatu Wodzisławskiego podczas 

grudniowej sesji jednogłośnie uchwalili 

budżet Powiatu na 2012 r. Przewiduje on 

dochody na poziomie 121 868 663 zł, a 

wydatki – 126 915 954 zł. Powstały deficyt 

w kwocie 5 047 291 zł zostanie 

sfinansowany z kredytu i pożyczek, jakie 

Powiat zaciągnie na rynku. Warto 

podkreślić, że przewidywany deficyt jest o 

prawie 1 milion złotych mniejszy niż w 

projekcie budżetu na 2011 r. Wraz z 

uchwałą budżetową radni przyjęli również Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 

2022. 

Ranking Gmin i Powiatów rozstrzygnięty!  

Powiat Wodzisławski 4 w województwie śląskim! 

W Rankingu powiatów polskich w 2011 roku Powiat Wodzisławski zakończył rywalizację 

uzyskując 20435 punktów i zajmując 4 miejsce w województwie śląskim. Tym samym utrzymał 

dobrą pozycję z 2010 roku. Natomiast, w skali kraju Powiat poprawił poprzedni wynik i znalazł 

się na wysokiej – 34 pozycji (9 miejsc wyżej, niż poprzednio). Mimo, iż nie uzyskano 

najwyższego miejsca, to ten wynik jest dla Powiatu powodem do dumy, potwierdzeniem 

słuszności wyborów i starań, a jednocześnie zachętą i mobilizacją do dalszej pracy nad ciągłym 

doskonaleniem i podnoszeniem jakości usług. Przypominamy, iż Ranking organizowany jest 

przez Związek Powiatów Polskich od 2003 roku i jest jedynym rankingiem samorządów 

zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking prowadzony jest w podziale 

na cztery kategorie jednostek samorządu terytorialnego: powiaty, miasta na prawach powiatu, 

gminy miejskie i miejsko-wiejskie, gminy wiejskie. Eksperci oceniają samorządy według 

kilkudziesięciu kryteriów, a kolejność w Rankingu uzależniona jest od osiąganych i zgłaszanych 

na bieżąco zrealizowanych projektów i wyników uzyskanych w ocenianych obszarach 

działalności. Podstawą oceny jednostek samorządu terytorialnego są podejmowane przez nie 

działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego, przedsięwzięcia promocyjne, dziania 

na rzecz poprawy jakości obsługi mieszkańca, wdrażanie rozwiązań ekoenergetycznych i 

proekologicznych. 

 

Trwa remont budynku Starostwa - utrudnienia 

potrwają do czerwca 
 
Obecnie trwa remont budynku 

Starostwa Powiatowego przy ul. 

Bogumińskiej 2. Do końca  kwietnia 

potrwa wymiana stropów  

i spowodowany nią remont pomie- 

szczeń. Z kolei prawdopodobnie do 

końca czerwca potrwa planowany 

remont klatki schodowej, mający na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz dostoso- 

wanie budynku do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Wtedy też 

zakończą się utrudnienia dla mieszkańców korzystających z usług wydziałów znajdujących się 

w tym budynku. Obecne prace są efektem ekspertyzy wykonanej jeszcze w 2008 r. po tym, jak 

w 1999 r. i 2006 r. zapadły się stropy w części budynku. Wykonano wówczas doraźny remont, 

ale przeprowadzone badania belek stropowych ujawniły ich zły stan techniczny. Budynek, 

w którym mieści się siedziba Starostwa, został bowiem zbudowany pod koniec XIX w., a jego 

stropy mają konstrukcję drewnianą obłożoną trzciną i deskami. Pierwotnie zakładano, że 

wymiana stropów będzie prowadzona etapami przez kilka lat. Z tego powodu jeszcze w 2010 r. 

zlecono remont tylko jednej części budynku. Ze względu jednak na fakt, że w obiekcie mieści 

się instytucja użyteczności publicznej, Starosta korzystając ze stabilnej sytuacji budżetowej 

Powiatu, zdecydował o wymianie stropów w całym budynku w ramach jednego remontu. Dzięki 

temu Starosta przede wszystkim zaoszczędzi na kosztach prac i dokumentacji, gdyż całościowy 

remont jest tańszy niż rozłożony na etapy. Dodatkowo za takim rozwiązaniem przemawia 

sztuka budowlana (wymiana obelkowania w wieloletnich etapach mogłaby wpływać 

niekorzystnie na stabilność budynku), a także przepisy przeciwpożarowe, które nie pozwalają 

na funkcjonowanie budynku z tylko częściowo wymienionymi stropami. Wymiana stropów to nie 

jedyna niezbędna inwestycja, którą trzeba wykonać, aby pogodzić obecne funkcje budynku z 

bezpieczeństwem jego użytkowników. Niezbędne jest również dostosowanie klatki schodowej 

do przepisów przeciwpożarowych. Starosta chciałby też, aby obiekt w większym stopniu 

odpowiadał potrzebom osób niepełnosprawnych ruchowo. Z tego powodu podjęto decyzję o 

dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie, na jaki pozwalają na to 

warunki techniczne oraz przepisy chroniące obiekty zabytkowe. Koszt robót zleconych w 2010 r. 

i obejmujących tylko jeden fragment budynku (pięć pomieszczeń) zamknął się w kwocie 188 tys. 

zł. Prace zlecone w 2011 r., które zakończą się wiosną, a obejmujące 37 pomieszczeń, wyniosą 

1,061 mln zł. Koszt remontu klatki schodowej zostanie poznany po przeprowadzeniu przetargu, 

który wyłoni wykonawcę tej inwestycji.      

 

 



 

Na ulicy Karola Miarki bezpieczniej 
 

Na liczne prośby mieszkańców Powiatowy 

Zarząd Dróg  w Wodzisławiu Śl. zainstalował 

w ciągu ul. Karola Miarki w Pszowie bariery 

energochłonne, które mają poprawić 

bezpieczeństwo. Łączna długość barier to 70 m, 

z czego czterdziestometrowy odcinek 

zainstalowano w rejonie Pszowskich Dołów, 

a trzydziestometrowy bliżej lasu. Koszt 

inwestycji wyniósł ok. 13 tys. zł, z czego miasto 

Pszów dofinansowało kwotę 5.000 zł. 

 

Z wizytą w Moskwie 
 

Delegacja Powiatowego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli: Grażyna 

Majchrowska – dyrektor, Iwona Miler- 

konsultant, Bogumiła Różańska-

Świerkot- doradca metodyczny, pod 

koniec ubiegłego roku udała się do 

Moskwy, aby wypracować treści 

umowy o współpracy z Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Moskwie. 

Wizyta dotyczyła projektu  „Mobilność 

edukacyjna odpowiedzią na potrzeby 

współczesnej Europy”, który 

przeznaczony jest do realizacji w 

latach 2012-2015, a jego 

uczestnikami będą konsultanci, 

doradcy metodyczni i nauczyciele związani z ośrodkiem polskim i rosyjskim. Celem projektu jest 

miedzy innymi nabywanie kompetencji istotnych w procesie kształcenia i doskonalenia, 

rozwijanie umiejętności społecznych i międzykulturowych w wymiarze europejskim- uczenie się 

tolerancji i zrozumienia dla odmienności, promowanie i rozwijanie wschodniego wymiaru 

mobilności (fizycznej i wirtualnej), wykorzystanie narzędzi ICT do realizacji zadań związanych z 

projektem. - Wizyta robocza przebiegała zgodnie z planem, w niezwykle serdecznej atmosferze. 

Rosjanie okazali się ludźmi bardzo gościnnymi, chętnymi do współpracy. A mają się czym 

pochwalić i to nie tylko w dziedzinie edukacji. Moskwa zaskoczyła nas swoim pięknem, 

bogactwem, wielkością, nocną iluminacją i złotymi kopułami odradzających się cerkwi. Mamy 

okazję poznać się bliżej z naszym wschodnim sąsiadem, łamiąc stereotypy myślenia, wbrew 

uprzedzeniom skupić się na tym, co nas łączy i co możemy razem dobrego stworzyć – 

podkreśla Iwona Miler.  

Rozdano nagrody i wyróżnienia   

 Od kilku już lat władze Powiatu Wodzisławskiego starają się nagradzać tych mieszkańców 

powiatu, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju oraz popularyzacji kultury i sportu 

nie tylko na terenie naszego powiatu, ale w całym kraju i poza jego granicami. Uroczyste 

wręczenie Nagród Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury i Sportu odbyło się 28 

grudnia w wodzisławskiej restauracja „Ostrawa”.- Gale takie jak ta, są wspaniałą okazją nie 

tylko do pogratulowania osiągniętych wyników, ale przede wszystkim do podziękowania za trud, 

wysiłek i ciężką pracę – mówił Starosta Tadeusz Skatuła. Podczas uroczystości wręczono 4 

Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury oraz 11 wyróżnień i 21 Nagród Powiatu 

Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu. Nagrody z rąk Starosty Tadeusza Skatuły oraz 

Przewodniczącego Rady 

Powiatu Eugeniusza Wali 

otrzymali: Dominika 

Bielecka (narciarstwo 

biegowe), Dominika 

Mosler i Martyna 

Szymańska (szermierka), 

Artur Dzierwa, Patryk 

Błasik i Joanna 

Komorowska (sporty 

walki), Marcin Kołoczek 

(sporty motorowe), Adam 

Papierz, Przemysław 

Glenc i Szymon Komorowski (wushu), Mikołaj Polczyk, Agata Stebel, Kacper Bilczewski i 

Dagmara Szurek (szachy), Adam Pawłowski (boks), Patryk Sitek (narciarstwo biegowe), 

Damian Kempny (gimnastyka sportowa), Krzysztof Skorupa (trener Międzyszkolnego Klubu 

Sportowego w Wodzisławiu Śląskim), Bogdan Milion (trener Stowarzyszenia Sportów i Sztuk 

Walki „Czarny Smok”), Henryk Klaja (działacz UMKS Marklowice) oraz Jacek Stebel (działacz 

UKS Ognisko Rydułtowy).Dodatkowo Zarząd Powiatu wyróżnił 8 zawodników i 3 trenerów: 

Dawida Węglarza (gimnastyka sportowa), Bartosza Luksa (siatkówka), Alicję Grzybowską 

(narciarstwo biegowe), Sebastiana Krala i Mateusza Roka (szermierka), Michała Pacułę 

(brazylijskie jiu-jitsu), Katarzynę Szymańską (siatkówka), Sandrę Pniak (jiu-jitsu), Alfreda 

Kucharczyka (trener Klubu Gimnastycznego „Radlin”), Marka Przybysza (trener SK „Górnik 

Radlin”) i Mariusza Lechowicza (trener MKS „ZORZA” Wodzisław Śląski). Nagrody Powiatu w 

Dziedzinie Kultury przyznano: Czesławowi Czaice – fraszkopisarzowi związanemu z 

miesięcznikiem społeczno – kulturalnym „Śląsk”; redakcji miesięcznika „U Nas”, która znaczną 

część swojej dwudziestoletniej działalności poświęciła popularyzacji kultury i historii regionu; 

Piotrowi Lipinie – malarzowi, rzeźbiarzowi i fotografowi, byłemu prezesowi Grupy Artystycznej 

„Konar” z Rydułtów, a także ks. Danielowi Ferkowi – proboszczowi parafii Kościoła Ewangelicko 



– Augsburskiego w Wodzisławiu Śląskim, który podjął się remontu pofranciszkańskiego kościoła 

w Wodzisławiu Śląskim. 

KĄCIK PORAD KONSUMENCKICH  -  Reklamacja 

nieudanego balu karnawałowego 
 

Będąc niezadowolonym z balu karnawałowego możemy nieudaną zabawę reklamować. Zanim to 

zrobimy, pamiętajmy o ciążącym na konsumentach obowiązku udowodnienia nieprawidłowo 

wykonanych usług ze strony organizatora. Dlatego przed balem zadbajmy o pisemną umowę, która 

powinna określać np. ilość ciepłych dań, napojów, rodzaj oraz formę muzyki i inne atrakcje balu, które 

ma świadczyć przedsiębiorca. Jeżeli mamy tylko bilet wstępu, to możemy ratować się programem 

imprezy, zaproszeniem lub plakatem reklamującym zabawę, gdzie organizator mógł umieścić opis 

atrakcji np. menu przypadające na jednego gościa, minimalny czas trwania imprezy oraz dokładny 

opis innych atrakcji towarzyszących przyjęciu np. pokazu sztucznych ogni, rodzaju odtwarzanej 

muzyki, konkursów itp. W przypadku braku takiego opisu zabawy trudno nam będzie wykazać zakres 

usług, do których zobowiązał się organizator balu. Dokładne określenie menu i opis innych 

zobowiązań przedsiębiorcy ułatwi konsumentom ewentualne późniejsze dochodzenie roszczeń, gdy 

dojdzie do nienależytego wykonania umowy. Reklamację najlepiej złożyć na piśmie do organizatora 

zabawy wskazując, naszym zdaniem, niezgodne z umową wykonane usługi. Podstawą prawną będą 

przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o 

zmianie Kodeksu Cywilnego. Możemy żądać zwrotu zapłaconej ceny lub jej obniżenia za nieudany 

bal w zależności od stopnia niedotrzymania umowy przez organizatora. Zdarza się, że mimo 

wykupienia uczestnictwa w balu karnawałowym, musimy z zabawy zrezygnować z różnych przyczyn, 

także tych od nas niezależnych jak np. nagłej choroby. Co wtedy, czy możemy żądać zwrotu 

zapłaconej gotówki? Należy pamiętać, że płacąc za bal zawarliśmy umowę z organizatorem zabawy i 

rezygnując z niej możemy ponieść koszty uzasadnionych wydatków, jakie poczynił przedsiębiorca w 

celu wykonania zawartej umowy zgodnie z art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego. Dlatego liczmy się z 

możliwością przepadku części a nawet całości wpłaconej kwoty. Gdy zaś organizator odwołuje 

imprezę, to musi nam zwrócić pieniądze, także wtedy, gdy zmienia warunki zabawy np. podwyższa 

cenę. 

Na murze szkoły odsłonięto pamiątkową tablicę 

Na budynku szkoły „ Na skalnej” w Rydułtowach odsłonięto tablicę poświęconą profesorowi 

Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu, uczniowi i absolwentowi tej szkoły w latach 1948 – 1951. W 

grudniu, w święto obchodów szkoły - Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w 

Rydułtowach, została odsłonięta tablica pamiątkowa w pierwszą rocznicę śmierci profesora 

Henryka Mikołaja Góreckiego ufundowana przez Radę Rodziców.  W uroczystości udział wzięła 

Jadwiga Górecka, wdowa po profesorze. - Pragniemy uczcić pamięć wybitnego absolwenta, światowej 

sławy kompozytora, mistrza nad mistrzami. Profesor Górecki uczył się w murach naszej szkoły, był w 

pierwszym roczniku, który „na Skalnej” uzyskał świadectwo dojrzałości – podkreślił dyrektor szkoły,  

Piotr Skowronek. Uroczystość połączono z otwarciem wystawy w Rydułtowski Centrum Kultury 

poświęconej Góreckiemu. Szkoła jest w posiadaniu dokumentacji związanej z latami jego nauki, 

a na wystawie można zobaczyć unikatowe eksponaty.  

Najlepsze technikum na Śląsku  

Technikum Nr 3 funkcjonujące w ramach 

Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu 

Śl. w rankingu „Rzeczpospolitej” i 

„Perspektyw” jest najlepszym technikum w 

województwie śląskim i osiemnastym w 

kraju. W rankingu olimpijskim szkoła 

uplasowała się na 44 pozycji w grupie 200 

sklasyfikowanych liceów i techników. Z kolei 

w rankingu maturalnym szkół technicznych 

Technikum Nr 3 zajęło 48 miejsce.  

Jak podkreśla dyrektor szkoły Czesław 

Pieczka, który we wtorek 10 stycznia w 

Warszawie uczestniczył w uroczystości 

wręczenia pamiątkowych dyplomów, to 

ogromny sukces szkoły, ale też 

potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia, 

jaką oferuje Zespół Szkół Technicznych od 

wielu już lat. W rankingu techników w 

województwie śląskim obok Technikum Nr 3 

sklasyfikowano jeszcze dwie inne szkoły 

Powiatu Wodzisławskiego: Technikum Nr 2 z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. 

zajęło 29 pozycję, a Technikum Nr 1 z Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl – 89 

pozycję. Z kolei wśród liceów w rankingu maturalnym województwa śląskiego I Liceum 

Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śl. zajęło 52 miejsce, a II Liceum Ogólnokształcące w 

Wodzisławiu Śl. – 71 miejsce. Ogólnopolski ranking szkół ponadgimnazjalnych przygotowany 

przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy” jest uważany za jeden z najbardziej  prestiżowych. W 

tegorocznej edycji rankingu techników brano pod uwagę: sukcesy w olimpiadach, wyniki matury 

– przedmioty obowiązkowe, wyniki egzaminów zawodowych oraz opinię środowisk 

akademickich o danej szkole. Zasady rankingu ustaliła Kapituła złożona z dyrektorów 

okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. 

Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Sklasyfikowanie w ogólnopolskim rankingu 

szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego to spory sukces, biorąc pod uwagę liczbę 

publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących i techników w Polsce. W roku szkolnym 

2009/2010 w Polsce funkcjonowało 2446 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, w tym 250 

w województwie śląskim, a także 2283 technika dla młodzieży, z czego 255 w województwie 

śląskim (dane GUS: www.stat.gov.pl).  

http://www.stat.gov.pl/


 

 

Starosta spotkał się z 

sołtysami  

i przewodniczącymi rad dzielnic 

Pierwsze tego typu spotkanie w historii 

Powiatu Wodzisławskiego miało na celu 

z jednej strony przybliżenie sołtysom i 

szefom dzielnic specyfiki funkcjonowania 

Powiatu, a z drugiej – pełniejsze 

poznanie przez władze Powiatu potrzeb 

społeczności lokalnych. W czwartek, 5 

stycznia 2012 r., z inicjatywy Starosty 

Tadeusza Skatuły odbyło się spotkanie z 

sołtysami i przewodniczącymi rad 

dzielnic. Obok etatowych członków 

Zarządu Powiatu wzięło w nim udział 

trzydziestu reprezentantów samorządu 

najniższego szczebla z Wodzisławia Śl., 

Godowa, Gorzyc, Mszany i Lubomi. W 

pozostałych gminach nie funkcjonują jednostki pomocnicze. Podczas spotkania sołtysi oraz 

przewodniczący rad dzielnic podzielili się swoimi największymi problemami. Mowa była przede 

wszystkim o drogach powiatowych. Stąd w spotkaniu wziął udział nowy dyrektor Powiatowego 

Zarządu Dróg, Tomasz Wójcik, który każdemu z przybyłych wręczył specjalnie przygotowane mapy 

sieci dróg powiatowych w poszczególnych gminach. Starosta Skatuła z kolei wyjaśniał, że Powiat 

zmienia swoją politykę – Chcemy, abyście Państwo uczestniczyli we wszystkich sprawach 

dotyczących dróg. Tworzymy wspólne zespoły robocze, abyśmy mieli wiedzę gdzie Wasze potrzeby 

są najpilniejsze, a Państwo abyście wiedzieli dokładnie co i gdzie robimy – powiedział Starosta. 

Starosta odpowiadał także na pytania dotyczące kwestii związanych z prawem budowlanym. 

Wspólnie z naczelnikiem Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej Starostwa 

Powiatowego Krzysztofem Błaszczykiem, wskazywał on na różnice pomiędzy pozwoleniem na 

budowę, a zgłoszeniem robót budowlanych.  Apelował o to, aby mieszkańcy, budując garaż, wiatę, 

płot czy budynek gospodarczy wcześniej zwracali się do Starostwa w celu dopełnienia formalności i 

uniknięcia konsekwencji złamania prawa. Coraz częściej bowiem kwestie te stają się przedmiotem 

donosów. Podczas spotkania została przybliżona również zebranym tematyka programu prac 

społecznie użytecznych. Przypomniano, że mogą być one wykonywane także na rzecz sołectw i 

dzielnic. Jest to forma pomocy dla tych bezrobotnych, którzy są jednocześnie klientami opieki 

społecznej. Mogą oni do 10 godzin w tygodniu (czyli tak jakby na 1/5 etatu) wykonywać prace na 

rzecz gminy, a więc sołectwa i dzielnicy. Mogą to być np. prace porządkowe, przy odśnieżaniu, 

pomoc w szkole, świetlicy itp. Osoba taka otrzymuje za pracę do 292 zł. Zgodnie z przepisami 40% 

tej kwoty wypłaca gmina, a 60% – Powiatowy Urząd Pracy. Na zaproszenie gospodarza, 

przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Rydułtów, Henryk Machnik i Andrzej Korbica, 

zaprezentowali także uczestnikom spotkania projekt „Świadomy Obywatel”, realizowany wspólnie z 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach którego każdy mieszkaniec może bezpłatnie 

otrzymać poradę prawną czy wsparcie psychologa.   

„Ekologiczna ścieżka zmysłów”  

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na  posiedzeniu 18 

stycznia udzielił dofinansowania w wysokości 5000zł do 

projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Boso 

poznaję świat – ekologiczna ścieżka zmysłów”. Projekt  

Zespołu  Placówek Szkolno – Wychowawczo – 

Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim jest  inicjatywą 

różnych form edukacji proekologicznej oraz 

prozdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu 

terapeutycznego. Projekt przewiduje budowę  

„ekologicznej ścieżki zmysłów”  nie tylko dla  

niepełnosprawnych wychowanków placówki, ale także dla 

mieszkańców powiatu wodzisławskiego. Ścieżka 

powstanie na terenie ZPSWR w Wodzisławiu Śląskim, a 

w jej przygotowaniu pomogą m. in. uczniowie najstarszych klas gimnazjum. Pod opieką 

nauczyciela utworzone zostaną  oddzielone od siebie krawężnikami kwatery wypełnione 

naturalnymi materiałami (żwirem, korą, piaskiem, szyszkami, kasztanami, żołędziami, 

kamieniami, igliwiem, drewnem, belkami i kłodami) oraz obsadzone zostaną różnymi gatunkami 

iglaków i bylin.   Tak przygotowana „ekologiczna ścieżka zmysłów”  służyć będzie do 

prowadzenia zajęć  stymulujących zmysły stóp z  uwzględnieniem korzyści płynących ze 

spacerów na boso. Prace związane z utworzeniem ścieżki rozpoczną się już w marcu, a my z 

niecierpliwością czekamy na jej otwarcie. 

 

Ośrodek Adopcyjny zostaje w Wodzisławiu Śl. 
 
Dzięki wielomiesięcznym staraniom Starosty Tadeusza Skatuły oraz Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. Ireny Obiegły, Zarząd Województwa Śląskiego 

zdecydował o utworzeniu w Wodzisławiu Śl. z dniem 1 stycznia 2012 r. filii Wojewódzkiego 

Ośrodka Adopcyjnego. W myśl uchwalonej latem ubiegłego roku ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej prowadzenie ośrodków adopcyjnych z dniem 1 stycznia 2012 r. 

należy do sfery zadań samorządów wojewódzkich.  

 

Porozumienie zawarte 
Władze Powiatu doceniając fakt, że Powiatowy Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy jest jedną z 

najlepszych tego rodzaju instytucji w całym województwie, która dzięki bardzo dobrej 

współpracy z sądem z sukcesem kończy rocznie kilkadziesiąt procesów adopcyjnych (w 2010 r. 



były to 32 udane adopcje) podjęły działania zmierzające do utrzymania na terenie powiatu tego 

ośrodka. Starania te przyniosły efekt, bowiem ośrodek w Wodzisławiu Śl. na nieco zmienionych 

zasadach funkcjonować będzie nadal, realizując adopcje dla mieszkańców całego Subregionu 

Zachodniego. Wstępne porozumienie w tej sprawie pomiędzy zarządami Powiatu 

i Województwa zostało już zawarte.  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


