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Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z satysfakcją przekazuję
Państwu Raport o stanie Powiatu Wodzisławskiego za 2021 rok. Dokument
przedstawia kluczowe aspekty składające się na współczesne oblicze
powiatu, jego otwartość i dynamiczny rozwój. Mam nadzieję, że
opracowanie będzie stanowiło dla Państwa ciekawą lekturę, która rzetelnie
informuje o działaniach podejmowanych przez Starostwo Powiatowe
w Wodzisławiu Śląskim, jednostki organizacyjne powiatu, a także przez
podmioty niepubliczne.
Przygotowując dokument, staraliśmy się wykorzystać doświadczenie
zdobyte podczas pracy nad raportami opracowanymi w latach ubiegłych.
W związku z tym, mając na uwadze pozytywny odbiór raportu za rok
2020, tegoroczny przygotowaliśmy analogicznie. Z tego powodu niniejszy
dokument oprócz wymaganych ustawowo informacji, przedstawia
encyklopedyczne hasła „od A do Z” związane z funkcjonowaniem
samorządu, a także zadaniami realizowanymi przez Powiat i jego jednostki
organizacyjne. Wierzę, że przygotowany materiał oprócz sprawozdania
z realizacji programów, strategii oraz uchwał Rady Powiatu
Wodzisławskiego wskaże na szerszy kontekst realizowanych zadań
działalności Powiatu i będzie stanowił kompendium wiedzy
o podejmowanych w 2021 r. działaniach.
Rok 2021 był rokiem trudnym ze względu na epidemię COVID -19,
szerzącą się na całym świecie. Mimo licznych ograniczeń
w funkcjonowaniu urzędu, zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy
dobro naszych obywateli. Był to czas sprawdzianu dla samorządu,
z którego – o czym jestem przekonany – wszyscy wyszliśmy silniejsi.
Dobrym zwyczajem kontynuowanym w 2021 roku były spotkania
przedstawicieli Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Wodzisławskiego
z włodarzami gmin naszego powiatu oraz przedstawicielami rad
poszczególnych gmin, które z uwagi na epidemię COVID- 19 odbywały się
często w trybie zdalnym. Spotkania były okazją do omówienia bieżących
problemów nurtujących samorządy, a także do szukania wspólnych
rozwiązań. Posiedzenia sprzyjały wypracowaniu wspólnych kierunków
działania na obszarze powiatu, typowaniu priorytetów w działaniu oraz
podejmowania konkretnych kroków. Dzięki współpracy i partycypowaniu
w kosztach przedsięwzięć osiągnięto efekty rozwojowe na wielu
płaszczyznach (infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia czy też
bezpieczeństwa publicznego).
Opracowanie przedstawia zatem działania podjęte i zrealizowane
w zakresie ważnych dla mieszkańców naszego powiatu kwestii. W roku
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2021 Powiat zrealizował wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę
infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa i oświaty, jak również w wielu
innych obszarach. W tym czasie sukcesywnie wzrastało także
zaangażowanie inwestycyjne Powiatu Wodzisławskiego.
W 2021 roku z różnych źródeł pozyskaliśmy ponad 50 mln zł. Środki te
umożliwiły finansowanie dynamicznego rozwoju naszego powiatu na wielu
płaszczyznach m.in.: w zakresie infrastruktury drogowej – ponad 30 mln
zł i zdrowia – ponad 10 mln zł.
Rok 2021 był kolejnym etapem rozwoju Powiatu Wodzisławskiego. Jako
Zarząd Powiatu staraliśmy się sprostać założonym celom i wychodzić
naprzeciw problemom mieszkańców.
Żyjemy w przełomowym momencie naszej historii, niezwykle trudnym
i nieprzewidywalnym. Niezależnie od tego, co nas czeka w najbliższej
przyszłości, pragniemy zapewnić Was, drodzy Mieszkańcy Powiatu
Wodzisławskiego, że jako samorząd dołożymy wszelkich starań aby
zapewnić Wam jak najlepsze warunki do życia w Naszej Małej Ojczyźnie,
stojąc w dalszym ciągu na straży Waszego bezpieczeństwa, zdrowia
i poprawy jakości życia.

Starosta Wodzisławski
Leszek Bizoń
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Podstawa prawna
Dz.U.2022.528 t.j. z dnia 2022.03.04 – Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym:
Art. 30a. Raport o stanie powiatu
1. Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu
raport o stanie powiatu.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii,
uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.
3. Rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi
dotyczące raportu.
4. Rada powiatu rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas
sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest
rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem
o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
5. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez
ograniczeń czasowych.
6. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą
zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6,
składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte
podpisami:
1) w powiecie do 100 000 mieszkańców–co najmniej 150 osób;
2) w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców–co najmniej 300 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który
zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport
o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności
otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba
mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że
rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu
przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum
zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada
powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego
składu rady powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi
powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały
o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.
10. Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu
jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.
11. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny,
o której mowa w ust. 10, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie
14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum
zaufania. Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej
3/5 głosów ustawowego składu rady.
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A
AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Wodzisławiu Śląskim zarejestrowanych było 228 osób
z niepełnosprawnościami, w tym 99 kobiet.
Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z niepełnosprawnością
w powiecie wodzisławskim przedstawiała się następująco:
Tabela 1 Podział z uwzględnieniem wieku wg stanu na 31 grudnia 2021 roku.
grupa wiekowa

ogółem

kobiety

mężczyźni

<30

38

18

20

30-50

116

54

62

+50

74

27

47

razem

228

99

129

Tabela 2 Podział z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności i czasu pozostawania bez
pracy wg stanu na 31 grudnia 2021 roku
czas pozostawania bez pracy w miesiącach
stopień
ogółem
niepełnosprawności
do 1
1-3
3-6
6 -12
12 -24 pow. 24
znaczny

23

0

1

1

4

7

10

umiarkowany

115

3

15

9

13

28

47

lekki

90

6

13

11

11

19

30

razem

228

9

29

21

28

54

87

Ze względu na przyczynę niepełnosprawności cztery są dominujące:
−
−
−
−

upośledzenie narządu ruchu – 44 osoby;
choroby psychiczne – 40 osób;
choroby układu oddechowego i układu krążenia – 21 osób;
choroby neurologiczne – 21 osób.

Tabela 3 Podział osób z niepełnosprawnością z uwzględnieniem poziomu wykształcenia
wg stanu na 31 grudnia 2021 roku.
poziom wykształcenia

ogółem

gimnazjalne lub niższe

czas pozostawania bez pracy w miesiącach
do 1

1-3

3-6

6-12

57

4

5

2

6

12

28

zawodowe

86

4

11

3

12

21

35

średnie

21

1

3

6

0

7

4

policealne

45

0

9

6

6

9

15

wyższe

19

0

1

4

4

5

5

razem

228

9

29

21

28

54

87
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Zasoby umożliwiające aktywizację zawodową niepełnosprawnych na
lokalnym rynku pracy
W roku 2021 do urzędu pracy zgłoszono 115 wolnych miejsc pracy dla
osób niepełnosprawnych.
Najwięcej wolnych miejsc pracy zgłoszono na stanowiskach:
Tabela 4 Wskazanie wolnych stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

nazwa stanowiska

liczba stanowisk

kasjer – sprzedawca

40

pracownik porządkowy

13

elektryk/pomocnik elektryka

13

sprzątaczka

11

pracownik ochrony

6

stróż/portier

6

księgowa

5

stolarz

4

pracownik biurowy

4

pracownik budowlany

4

kucharz

2

pomoc kuchenna

2

Zgłaszane oferty na pojedyncze stanowiska:
− animator;
− asystent zarządu – prawnik;
− asystent do pozyskiwania spraw;
− blacharz samochodowy;
− instruktor organizacji imprez;
− kierowca samochodu ciężarowego;
− konserwator sprzętu;
− lakiernik samochodowy;
− pokojówka;
− formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw;
− specjaliści (np. ds. jakości produkcji, rekrutacji, spraw finansowo –
księgowych);
− szwaczka;
Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością
W roku 2021 pracę podjęło 123 osoby z niepełnosprawnościami, w tym
36 kobiet.
Należy zauważyć, że niejednokrotnie stan zdrowia uniemożliwiał osobom
wykonywanie dotychczasowej pracy, dlatego nie zawsze podejmowały
pracę zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i nabytym wcześniej
doświadczeniem zawodowym.
Spis treści
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Na terenie działania powiatu wodzisławskiego funkcjonują dwa zakłady
pracy chronionej zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami oraz
Zakład Aktywności Zawodowej- Zakład Usług Pralniczych, ul. Wałowa 30
w Wodzisławiu Śląskim.
Tabela 5 Wykaz zakładów pracy chronionej z powiatu wodzisławskiego:
Nazwa firmy

Adres

DISPOHL Beata Kocur - Machnik

ul. Marklowicka 38D
44-300 Wodzisław Śl.

OSTRAWA Firma
Gastronomiczno – Handlowa S.C.

ul. Kubsza 28
44-300 Wodzisław Śl.

APTEKI

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne
rada powiatu w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii wójtów gmin,
prezydenta, burmistrzów miast z terenu Powiatu Wodzisławskiego
i samorządu zawodu farmaceuty ustala rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na danym terenie. Rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności
i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele,
święta i inne dni wolne od pracy. Rada Powiatu Wodzisławskiego Uchwałą
Nr XXXIII/340/2021 z dnia 28 października 2021 roku ustaliła rozkład
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Wodzisławskiego. Na terenie Powiatu działa 37 aptek ogólnodostępnych.
Całodobowy dostęp do świadczeń aptecznych nie wyłączając niedziel,
świąt i innych dni wolnych od pracy dla mieszkańców naszego powiatu
zapewnia Apteka „Eskulap” 44 - 300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 55
oraz Apteka „Blisko Ciebie” 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 18.
Wykaz aptek ogólnodostępnych dostępny jest pod adresem:
https://eurzad.finn.pl/pzwodzislawsl/server/pobierz_rejestry_zalacznik/85
8907
ARCHITEKTURA
Zadania administracji architektoniczno-budowlanej jako organu pierwszej
instancji wykonuje Starosta Wodzisławski. Podstawę prawną do
Spis treści
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wykonywanych obowiązków stanowią w szczególności: ustawa z dnia
7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176) oraz ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami).
Do podstawowych zadań Wydziału Administracji ArchitektonicznoBudowlanej zaliczamy:
1. wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektu,
2. wydawanie decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych,
3. przyjmowanie zgłoszeń na budowę i wykonywanie robót budowlanych
nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub
rozbiórkę,
4. wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na innego
inwestora,
5. przyjmowanie zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub
jego części,
6. wydawanie dzienników budowy,
7. wydawanie zaświadczeń w sprawach budowlanych,
8. wydawanie zgody na odstępstwa od warunków technicznobudowlanych.
Ponadto wydajemy zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych
i niemieszkalnych położonych na terenie naszego powiatu . Podstawę do
wydania zaświadczenia stanowi ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1048). Celem
wydania zaświadczenia jest wydzielanie w budynkach, lokali mieszkalnych
lub lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne. Zaświadczenie jest
jednym z dokumentów niezbędnych do sprzedaży określonego lokalu.
Naszym obowiązkiem jako organu Administracji ArchitektonicznoBudowlanej jest również prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na
budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy.
Dane prowadzonych lub zakończonych postępowań można znaleźć
w publicznym wykazie na stronie Głównego urzędu Nadzoru Budowlanego
pod adresem: https://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/.
Każdy złożony wniosek o pozwolenie na budowę czy zgłoszenie wymaga
szczegółowego przeanalizowania jego kompletności pod względem
formalnym. Niezbędnymi załącznikami wniosku są między innymi
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane, projekt budowlany i decyzja o warunkach zabudowy
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Brak formalny powoduje obowiązek wezwania strony do jego uzupełnienia
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pod rygorem pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek kompletny
daje podstawę do wszczęcia postępowania w danej sprawie.
Projekt budowlany sprawdzamy pod względem merytorycznym.
W przypadku istotnych braków w dokumentacji przygotowujemy
postanowienie określając w nim termin uzupełnienia. Natomiast gdy
projekt jest kompletny i zgodny z przepisami w tym technicznobudowlanymi przygotowujemy decyzję o pozwoleniu na budowę lub
przyjmujemy zgłoszenie robót budowlanych bez sprzeciwu. Po
zakończeniu całości postępowania przygotowujemy przekazanie akt
sprawy do archiwum zakładowego.
W roku 2021 odnotowaliśmy rekordową ilość wydanych decyzji, jak
również przyjętych wniosków. W ubiegłym roku do wydziału wpłynęło
razem 4475 wniosków, z czego 2530 dotyczyło wniosku o pozwolenie na
budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektów budowlanych, 59 wniosków
o pozwolenie na rozbiórkę, 7 zezwoleń na realizacje inwestycji drogowej.
Wpłynęły 922 zgłoszenia robót budowlanych, w tym zgłoszenia zmiany
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz zgłoszenia
rozbiórek, a także 422 zgłoszenia z projektem budowlanym dotyczące
w większości budowy sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych
i energetycznych. Prowadziliśmy 128 spraw o samodzielność lokali
mieszkalnych oraz 2 lokali usługowych. W roku 2021 wydaliśmy 2601
decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz 3 decyzje zezwalające na
realizację inwestycji drogowych. Ogromny wzrost Wydział odnotowuje
również, w ilości wydanych dzienników budowy. W roku 2020 wydaliśmy
1615 dzienników budowy, natomiast w roku 2021 znacznie większą ilość,
bo 2636.
W tabelach poniżej przedstawiamy dane dotyczące ilości wydanych decyzji
w latach od 2016-2021, ilości przyjętych wniosków i wydanych dzienników
budowy.
Tabela 6 Ilość wydanych decyzji w latach 2016–2021.
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Rok

Ilość decyzji

Decyzje ZRID

2021

2601

3

2020

1885

6

2019

1610

2

2018

1383

3

2017

1253

7

2016

1083

6
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Wykres 1 Ilość poszczególnych wniosków w latach 2016-2021.
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Tabela 7 Ilość wniosków w latach 2016–2021.
Pozwolenia
Pozwolenia
Zgłoszenia robót Zgłoszenia Samodzielność
Rok
ZRID
na
na budowę
budowlanych
z projektem
lokali
rozbiórkę
2021

2530

7

59

922

422

130

2020

1915

4

87

743

222

81

2019

1543

1

78

740

150

52

2018

1381

5

65

743

93

67

2017

1286

11

71

749

97

48

2016

1132

12

78

1071

93

70

Tabela 8 Ilość wydanych dzienników budowy w latach 2016-2021.
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Ilość wydanych dzienników budowy

2021

2636

2020

1615

2019

1471

2018

1197

2017

1043

2016

883
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B
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Bezpieczeństwo i higiena pracy to zbiór przepisów, norm i zasad
dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. W kręgu
zainteresowań bezpieczeństwa i higieny pracy znajdują się zagadnienia
dotyczące między innymi ergonomii, psychologii pracy czy bezpieczeństwa
technicznego.
Zadania związane z bezpieczeństwem pracy w Starostwie realizowane są
poprzez wydzieloną komórkę organizacyjną - Biuro Służby BHP. Do
przykładowych działań realizowanych przez Służbę BHP zaliczyć można:
1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy na stanowiskach
administracyjno – biurowych i robotniczych w Starostwie, bieżące
informowanie Starosty o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz
formułowanie wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń.
2. Prowadzenie doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów bhp
podczas remontów, modernizacji i wyposażania stanowisk pracy.
3. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników
Starostwa, wydawanie odpowiednich zaświadczeń, współpraca
z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w zakresie
przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp.
4. Uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy, w drodze do lub z pracy, sporządzanie kompletnej dokumentacji
powypadkowej.
5. Udział w opracowywaniu ryzyka zawodowego na poszczególnych
stanowiskach pracy, sporządzanie kompletnej dokumentacji w tym
zakresie.
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W 2021 roku z oczywistych powodów działalność zapobiegawcza
koncentrowała się wokół zagadnień związanych z ochroną pracowników
przed zagrożeniami związanymi z możliwością zarażenia się COVID-19
w miejscu pracy. Do najważniejszych działań w tym zakresie zaliczyć
można: przeprowadzenie w całym Starostwie analizy warunków pracy,
obsługi klienta oraz stosowania środków ochrony w aspekcie dostosowania
do wymogów prawnych związanych z COVID-19. Podkreślić należy, że
była to kolejna tego rodzaju analiza nawiązująca do działań
podejmowanych w 2020 roku.
Na podstawie przeprowadzonych czynności aktualizowane były zalecenia –
wytyczne dla pracowników Starostwa dotyczące zachowania się w pracy,
dystansowania się oraz organizacji stanowiska pracy (między innymi
w oparciu o wytyczne PIP). Zachęcano również pracowników do
skorzystania z możliwości szczepień w tym informowano o działalności
Powiatowego Punktu Szczepień. Miało to miejsce zarówno podczas szkoleń
bhp jak i poprzez publikacje w intranecie.
Z innych ciekawszych działań warto wspomnieć o zorganizowanym
szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W szkoleniu uczestniczyło
91 pracowników Starostwa. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne szkolenie
dla pracowników administracyjno-biurowych przeprowadzone było
w formie zdalnej.
BEZROBOCIE

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim obejmuje swoim
działaniem teren powiatu wodzisławskiego, podzielonego na 9 gmin.
Wg stanu na 31 grudnia 2021 roku zarejestrowanych było 2545 osób
bezrobotnych.
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Wykres 2 Liczba osób bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wg gmin
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Wykres 3 Charakterystyka osób bezrobotnych – stan na 31 grudnia 2021 roku

18%

82%
pozostali

w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy - 2088 osób, w tym:
−
−
−
−

długotrwale bezrobotni -1315
powyżej 50 roku życia – 589
do 30 roku życia - 650
posiadający co najmniej 1 dziecko do 6 roku ż - 511

Grupa osób wymagających szczególnego wsparcia i pomocy
w poszukiwaniu i podjęciu pracy jest liczna. Ponad 4/5 zarejestrowanych
bezrobotnych wymaga pomocy doradcy zawodowego lub pośrednika
pracy, by podjąć odpowiednią pracę lub skorzystać z subsydiowanych form
wsparcia.
Dofinansowanie środkami Funduszu Pracy lub środkami Europejskiego
Funduszu Społecznego aktywnych form wsparcia stanowi dla pracodawcy
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skuteczną zachętę do przyjęcia bezrobotnego do firmy i dalszego
zatrudnienia po zakończeniu okresu wsparcia finansowego.
Wykres 4 Stopa bezrobocia w 2020 i 2021 roku
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Stopa bezrobocia w powiecie wodzisławskim wyniosła w grudniu 2021
roku 5,6% i była aż o 1,5% niższa od wskaźnika roku 2020.
Wykres 5 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych grudzień 2020 – grudzień 2021
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W końcu grudnia 2021 r. w urzędzie pracy było zarejestrowanych 2545
bezrobotnych. W porównaniu z grudniem 2020 r. nastąpił znaczący
spadek zarejestrowanych – o 814 osób tj. prawie o 32,0%.
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Wykres 6 Liczba podjęć pracy grudzień 2020 – grudzień 2021
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Rynek pracy roku 2021 ustabilizował się po pandemicznych perturbacjach
roku poprzedniego (lockdown, zamknięcie granic itp. podobne
przeszkody), a przedsiębiorcy dostosowali się do nowej sytuacji. Wiele
firm zmieniło lub rozszerzyło działalność, nastąpiły zmiany w zarządzaniu
personelem, włączono nowe systemy pracy (praca zdalna). Adaptacja
przedsiębiorstw do funkcjonowania w warunkach pandemii przełożyła się
na wzrost liczby nowych miejsc pracy. Można uznać, że sytuacja ta
(zwiększenie liczby ofert pracy i znaczący spadek liczby bezrobotnych)
przywróciła ponownie stan sprzed roku 2020, uznawany jako „rynek
pracownika”.
W ciągu roku pracodawcy zgłosili do urzędu 2200 ofert pracy (o 8% więcej
niż w 2020 roku).
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Wykres 7 Branże, w których zgłoszono najwięcej wolnych miejsc pracy
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Największe zapotrzebowanie na pracowników odnotowano
w następujących branżach: transport, gospodarka magazynowa
i budownictwo. Tak jak w roku 2020, również i w tym roku pandemia nie
odbiła się negatywnie na branży budowlanej. Nadal utrzymuje się duże
zapotrzebowanie na pracowników w tej branży.
Najniższe zapotrzebowanie na pracowników odnotowano w usługach
w zakresie spawania, edukacji, usługach fryzjerskich i kosmetycznych oraz
opieka zdrowotna i pomoc społeczna.
Zmiana zachowań konsumenckich w okresie pandemii, a także popyt na
nowe towary i usługi spowodowały, iż dla firm działających w branżach:
− handel internetowy (branża e-commerce)
− branża KEP – kurierzy, ekspresowe przesyłki, paczki
− zaopatrzenie medyczne: środki ochrony osobistej i higieny
był to kolejny rok osiągania znaczących zysków.
BUDŻET OBYWATELSKI
Na jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego (powiaty
ziemskie) powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie nakładają
obowiązku tworzenia budżetu obywatelskiego. W związku z tym w 2021
roku powiat wodzisławski nie realizował budżetu obywatelskiego.
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C
COVID–19

COVID-19 to choroba układu oddechowego, która była przyczyną
wprowadzenia, w dniu 20 marca 2020 roku na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii. Pierwszy przypadek choroby na terenie Powiatu
Wodzisławskiego został wykryty u pacjenta szpitala w Wodzisławiu
Śląskim w dniu 31.03/01.04.2020 roku. Sytuacja dotycząca zachorowań
mieszkańców na terenie powiatu wodzisławskiego w ciągu całego roku
2021 przedstawiała się następująco:
Tabela 9 Zachorowania na COVID-19 w Powiecie Wodzisławskim w 2021 roku
Zachorowania na COVID-19
w Powiecie Wodzisławskim w 2021 roku
Lp.
Miesiąc:
Ilość przypadków:
1.
styczeń
424
2.
luty
348
3.
marzec
2 238
4.
kwiecień
2 713
5.
maj
413
6.
czerwiec
25
7.
8.
9.
10.
11.
12.

lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
RAZEM:

0
20
14
192
2 075
2 655
11 117

Sytuacja epidemiczna w 2021 r. była na bieżąco monitorowana przez
władze powiatu. Kontynuowano działania w zakresie walki z pandemią
z roku 2020 obejmujące ścisłą współpracę z Wojewodą Śląskim,
Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatową Stacją
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Sanitarno-Epidemiologiczną oraz służbami mundurowymi. Koordynowano
akcje rozdysponowania środków ochrony osobistej oraz środków
dezynfekcyjnych, pochodzących z Agencji Rezerw Materiałowych dla
placówek pomocowych, w szczególności domów pomocy społecznej,
podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej oraz placówek oświatowych.
Działania prowadzone były przy współudziale Państwowej Straży Pożarnej
oraz samorządów gminnych.
Głównym działaniem ze strony Zarządu Powiatu było uruchomienie
powiatowych punktów szczepień, które zlokalizowane były w budynkach
szpitalnych w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach. Szczepienia rozpoczęły
się 4 stycznia 2021 roku.
W ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
rozprzestrzeniania się COVID-19 zakupiono także środki ochrony
indywidualnej (maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe) oraz
środki czystości i do dezynfekcji (mokre chusteczki do dezynfekcji rąk,
płyny do dezynfekcji blatów biurek i stolików, innych powierzchni tj.
łazienek, klamek, poręczy i podłóg), jak również dozowniki bezdotykowe.
Biura wyposażano na bieżąco w środki do dezynfekcji oraz środki ochrony
indywidualnej. Prowadzona była systematyczna dezynfekcja: pracownicy
obsługi codziennie po rozpoczęciu pracy przeprowadzali dezynfekcję
łazienek, następnie podczas prac porządkowych dokonywali mycia
i dezynfekcji powierzchni dotykowych (m.in. wyłączniki światła, urządzenia
drukujące, klawiatury komputerów, myszki komputerowe, czajniki,
ekspresy, mikrofalówki, telefony, klamki, poręcze), powierzchni płaskich
(blaty, zarówno biurek, jak i szafek oraz pomocników) oraz podłóg,
specjalnymi preparatami zakupionymi do tego celu, osobno
z przeznaczeniem do dezynfekcji powierzchni płaskich, a osobno do
podłóg. Codziennie również sprawdzany był stan płynów do dezynfekcji
rąk i w razie potrzeby uzupełniany. Dodatkowo codziennie w godzinach
przedpołudniowych począwszy od 10.15 konserwator dokonywał
dezynfekcji łazienek i poręczy na wszystkich kondygnacjach budynków
Starostwa.
Na terenie Powiatu Wodzisławskiego w roku 2021 zostały uruchomione
dwa punkty szczepień:
1. Punkt Szczepień Populacyjnych w Wodzisławiu Śląskim,
2. Punkt Szczepień Powszechnych w Rydułtowach.
Punkt Szczepień Populacyjnych w Wodzisławiu Śląskim został
uruchomiony 4 stycznia 2021 roku. Początkowo mieścił się na terenie
szpitala przy ulicy 26 Marca 51, natomiast później szczepienia odbywały
się w Zespole Poradni Specjalistycznych przy ulicy 26 Marca 164.
W 2021 roku w Punkcie Szczepień Populacyjnych wykonano 11 866
szczepień. Ponadto od dnia 17 marca 2021 roku zespół wyjazdowy
realizował szczepienia w miejscu zamieszkania pacjentów, których stan
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zdrowia nie pozwalał na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu
szczepień. W roku 2021 zespół wyjazdowy wykonał procedurę szczepienia
u 638 osób.
Natomiast Punkt Szczepień Powszechnych w Szpitalu w Rydułtowach
został utworzony 12 maja 2021 roku przez powiat we współpracy
z PPZOZ.
PSP został przez Powiat wyposażony w konieczny sprzęt m.in.
w notebooki, drukarki, switche, telefony komórkowe, karty SIM do
telefonów, krzesła, stoliki, biurka, wieszaki ubraniowe, defibrylator,
laminator, dystrybutory do wody, zegary ścienne, czajniki, naczynia,
rejestrator temperatury, dozowniki do dezynfekcji - automaty
wolnostojące. Zapewniona została również przez powiat obsługa
administracyjna punktu i rejestracji na szczepienia oraz obsługa
w zakresie sprzątania pomieszczeń.
Do dnia 24 lipca 2021 roku w punkcie szczepień w Rydułtowach wykonano
7 898 szczepień. Z dniem 25 lipca 2021 roku punkt ten został zawieszony
z uwagi na malejące zainteresowanie szczepieniami przeciwko COVID-19.
Wpływ sytuacji pandemicznej na organizację pracy w Starostwie
i powiatowych jednostkach organizacyjnych
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
W celu zachowania bezpieczeństwa pracy przeprowadzono analizę
warunków pracy, dokonano pomiarów bezpiecznej odległości stanowisk
pracy, systematycznie aktualizowano oraz podawano do wiadomości
pracownikom zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia
koronawirusem przez pracownika Starostwa. W okresach wzrostu
zachorowań wprowadzona była zmiana organizacji pracy polegająca
na zastosowaniu formy pracy zdalnej przez pracowników Starostwa.
Dokonano zmian w pracy kancelariach we wszystkich siedzibach Starostwa
na wstępie poprzez wystawienie urn na dokumenty oraz obsługę klienta
w wyznaczonych punktach na umówioną godzinę. Wszystkie Punkty
Obsługi oraz stanowiska w komórkach organizacyjnych, w których odbywa
się bezpośrednia obsługa klienta były wyposażone w przeszklenia
ochronne lub płyty z pleksi.
Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach
Dom Pomocy Społecznej działał nieprzerwanie, zapewniając całodobową
opiekę i wsparcie mieszkańcom. Uwaga całego personelu skupiała się na
tym, aby mieszkańcom maksymalnie zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
W okresie wystąpienia ognisk COVID-19 zawieszone zostały wspólne
zajęcia i imprezy obejmujące całą społeczność Domu. Zajęcia odbywały
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się w małych grupach z podziałem na segmenty, tak aby maksymalnie
ograniczyć mieszanie się uczestników zajęć. Po ustąpieniu COVID-19
usługi wspomagające dla mieszkańców świadczone były w takim zakresie
jak przed pandemią.
Dom Pomocy Społecznej w Wodzisław Śląskim
Dom Pomocy Społecznej ograniczył mieszkankom możliwość kontaktu
z osobami z zewnątrz. Podopieczne utrzymywały kontakty z rodziną
i znajomymi poprzez przyjmowanie odwiedzin, a także odwiedzały
najbliższych i znajomych poza Domem, po uzyskaniu na to zgody
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Odwiedziny odbywały się po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem socjalnym lub
koordynatorem poszczególnych grup, zgodnie z zasadą, że pomiędzy
odwiedzinami u poszczególnych mieszkańców należy zachować 30 minut
przerwy. Podczas odwiedzin zarówno odwiedzający, jak i mieszkanki
Domu zobowiązane były do przestrzegania reżimu sanitarnego i dystansu
społecznego. Wszystkie mieszkanki codziennie miały dokonywany pomiar
temperatury ciała, nie spożywały posiłków na stołówce, a na salach
dziennego pobytu podzielone były na grupy. Zwiększono działania
w zakresie dezynfekcji klamek, poręczy i innych przedmiotów. Istniał
obowiązek dezynfekcji dłoni i noszenia maseczek przez osoby wchodzące
na teren Domu. Wszystkim pracownikom przed rozpoczęciem pracy
wykonywano pomiar temperatury. W zakresie opieki, terapii oraz
organizacji czasu wolnego mieszkankom Domu proponowano formy
dostosowane do ich stanu zdrowia i sprawności. Wszystkie zajęcia
odbywały się w warunkach reżimu sanitarnego z zachowaniem dystansu
społecznego.
Powiatowy Ośrodek Wsparcia Perła
W okresie pandemii Ośrodek prowadził działalność z zachowaniem
wszelkich procedur w zakresie zapobiegania zakażenia i rozprzestrzeniania
się choroby COVID-19 wśród pracowników, uczestników i ich
rodziców/opiekunów. Zgodnie z ustalonymi procedurami uczestnicy
podzieleni zostali na dwie 15 osobowe grupy terapeutyczne o stałym
składzie. Zajęcia odbywały się w systemie rotacyjnym. W trakcie
zawieszenia działalności terapeuci Ośrodka oraz psycholog prowadzili
indywidualne wsparcie głównie za pośrednictwem telefonu. Uczestnicy
zabezpieczeni zostali także lekowo przez lekarza psychiatrę, który
prowadził konsultacje psychiatryczne w formie zdalnej. W okresie od
22.03.2021 roku do dnia 04.05.2021 roku terapeuci realizowali wsparcie
poza Ośrodkiem z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na
odległość oraz w formie alternatywnych sposobów realizacji zajęć.
Uczestnicy otrzymywali niezbędne materiały edukacyjne oraz specjalnie
przygotowane karty pracy, które służyły im do aktywizacji w domu.
Pracownicy Ośrodka byli w stałym kontakcie telefonicznym
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z podopiecznymi celem motywowania ich do realizacji zaproponowanych
metod pracy oraz weryfikowania prawidłowości ich realizacji poza
ośrodkiem. Udzielane w tym czasie wsparcie realizowane było również
poprzez:
1. monitorowanie samopoczucia uczestników, systematyczności
farmakoterapii oraz codziennego funkcjonowania,
2. monitorowanie realizacji recept,
3. udzielanie wsparcia terapeutycznego uczestnikom i pomocy
w odreagowaniu emocji, oraz wsparcie w organizacji dnia, pomoc
w codziennej realizacji nabytych umiejętności w zakresie treningów
umiejętności społecznych,
4. edukację zdrowotną dotyczącą także postępowania (ochrony)
w trudnym czasie obostrzeń związanych z wirusem SARS CoV-2,
5. wspólnie z uczestnikiem planowanie zadań i omawianie ich samodzielnej
realizacji w domu,
6. udzielanie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu trudności dnia
codziennego,
7. współpracę ze środowiskiem rodzinnym dotycząca samodzielnego
funkcjonowania w domu, systematyczności leczenia i stanu zdrowia
uczestników.
Ośrodek Wsparcia w Połomi
Decyzjami Wojewody Śląskiego Ośrodek prowadził zajęcia w formie
zdalnej w okresie od 20.10.2020 roku do 18.01.2021 roku oraz od
22.03.2021 roku do 05.05.2021 roku. Po ustaniu zawieszenia
organizowano zajęcia w rygorze sanitarnym ograniczającym możliwość
rozprzestrzeniania się wirusa wśród uczestników zajęć. Zgodnie
z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia na terenie Ośrodka wydzielono
pomieszczenie do izolacji osób, które okazywały symptomy chorobowe.
Zajęcia były realizowane w zamkniętych grupach terapeutycznych, nie
łączono zajęć różnych grup. Dowóz na zajęcia był realizowany w rygorze
sanitarnym. Zawieszono prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców.
Psycholog udzielał wsparcia rodzicom poprzez rozmowy telefoniczne.
Rodziny stale były objęte wsparciem w postaci pracy socjalnej
realizowanej bezpośrednio w domach podopiecznych.
Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
Ośrodek realizował swoje zadania na bieżąco, stosując się do wytycznych
oraz procedur sanitarnych. Zarówno klientom jak i pracownikom Ośrodka
zapewniano środki ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek
jednorazowych, przyłbic, płynów dezynfekcyjnych. Na bieżąco prowadzono
edukację społeczności Ośrodka, odnośnie zasad bezpieczeństwa, w tym
przemieszczania się.
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach
Rok 2021 rozpoczęto jeszcze w formie zdalnej. Do zajęć powrócono
18.01.2021 roku Decyzją Wojewody Śląskiego odwieszającą zajęcia
w Warsztatach, co dało możliwość powrotu w zmienionej i dostosowanej
ze względów bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych tj. formy zajęć
rotacyjnych. Kiedy jedna z grup uczestniczyła przez cały tydzień
w zajęciach tradycyjnych stacjonarnych, druga w tym czasie miała zajęcia
zdalne. Grupy zorganizowano pod względem miejsca zamieszkania.
Transport uczestników odbywał się również w mniejszym obłożeniu ze
względów sanitarnych. Zajęcia zdalne w tym czasie odbywały się w takiej
samej formie jak podczas zawieszenia zajęć. Uczestnicy z grupy
stacjonarnej na koniec tygodnia zaopatrywani zostali w materiały do
terapii, dzięki czemu mogli wykonywać czy też kontynuować pracę
w warunkach domowych. Na bieżąco był kontakt telefoniczny
z uczestnikiem lub opiekunem uczestnika. Z dniem 19.03.2021 roku
funkcjonowanie Warsztatu decyzją Wojewody Śląskiego zostało czasowo
zawieszone z powodu pandemii COVID-19. Uczestnicy pozostali w domach
ze względów bezpieczeństwa i obawy przed dalszym rozprzestrzenianiem
się wirusa. Po raz kolejny Warsztat musiał zafunkcjonować w formie zajęć
zdalnych. Uczestnicy na bieżąco mieli dostarczane potrzebne im materiały
do wykonania prac w domu. Każdy z uczestników otrzymywał materiały,
które był w stanie samodzielnie wykorzystać i wykonać pracę na tyle ile
jego umiejętności pozwalały. Praca z panią psycholog znów cieszyła się
największym zainteresowaniem.. Współpraca z rodzicami/opiekunami
naszych uczestników warsztatu odgrywała w tym czasie znaczącą rolę.
Funkcjonowanie Warsztatu dostosowane było do wymogów sanitarnych.
Wszystkie wyjazdy/wycieczki jak również imprezy były realizowane
w mniejszych grupach.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim
Decyzją Wojewody Śląskiego dwukrotnie zawieszano zajęcia. Pierwsza
przerwa w zajęciach stacjonarnych była kontynuacją z 2020 roku i trwała
od 20.10.2020 roku do 17.01.2021 roku, a kolejna od 22.03.2021 roku do
09.05.2021 roku. Podczas okresów zawieszenia zająć stacjonarnych kadra
Warsztatu pozostała na stanowiskach pracy w formie stacjonarnej,
prowadząc zajęcia dla uczestników w formie zdalnej oraz
z wykorzystaniem alternatywnych metod zgodnie z decyzją Wojewody.
Prowadzone zajęcia organizowane były w następujący sposób:
1. stały kontakt telefoniczny uczestników i ich rodziców czy opiekunów
z instruktorem terapii,
2. dyżur psychologiczny dla uczestników i ich rodzin – konsultacje
indywidualne,
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3. praca zdalna zlecana poprzez formy teleinformatyczne takie jak
komunikatory internetowe, portale społecznościowe, dysk Google itp.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
PCPR realizowało swoje zadania na bieżąco, w trybie zwykłym i rotacyjnie
w trybie pracy zdalnej, która umożliwiała zmniejszenie liczby pracowników
w biurach. Wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się pracowników
poszczególnych sekcji między piętrami siedziby Centrum. Zalecono
kontakt telefoniczny między pracownikami, natomiast w sprawach
wymagających konsultacji większej liczby pracowników możliwe były
spotkania z zachowanie wszelkich procedur sanitarnych. W częściach
wspólnych obowiązywało noszenie maseczki i zachowanie dystansu.
Zamknięte zostały drzwi wejściowe na poszczególne piętra. Klienci
przyjmowani byli przez pracowników merytorycznych w miejscu specjalnie
przystosowanym do tego celu (miejsce zabezpieczone szybą) stosując się
ściśle do wytycznych oraz procedur sanitarnych. Decyzją Dyrektora
czasowo zawieszono wyjazdy do rodzin zastępczych. Kontakt osobisty był
możliwy w siedzibie Centrum po wcześniejszym umówieniu wizyty.
Pracownicy kontaktowali się z rodzinami zastępczymi telefonicznie,
poprzez email oraz za pomocą komunikatorów, co pozwoliło na bieżące
monitorowanie sytuację w rodzinach. Klienci mieli również możliwość
przekazania dokumentów poprzez wrzucenie ich do urny ustawionej na
parterze. Zarówno klientom jak i pracownikom, Centrum zapewniało
środki ochrony osobistej w postaci maseczek, rękawiczek jednorazowych,
przyłbic, oraz płynów dezynfekcyjnych.
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni
W związku z wystąpieniem na terytorium kraju stanu epidemii, w celu
przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)
Powiatowy Zarząd Dróg podjął następujące działania:
1. na potrzeby obsługi klienta w warunkach umożliwiających zachowanie
rygoru sanitarnego utworzono na parterze budynku Biuro Obsługi
Klienta (BOK).
2. dokonano podziału pracowników biurowych na dwie grupy, gdzie każda
na przemienne tydzień/tydzień świadczyła pracę stacjonarnie lub
wykonywała pracę zdalną. Pracownicy służby drogowej świadczyli
pracę w systemie zmianowym. W trakcie kolejnej fali pandemii
wprowadzono podział pracowników na grupy ale w systemie pracy
zdalnej do drugi dzień roboczy, zgodnie z harmonogramem.
3. wprowadzono ograniczenia w zakresie obsługi interesantów. Wnioski
oraz sprawy przyjmowane były wyłącznie telefonicznie, mailowo lub za
pośrednictwem platformy ePuap. Wnioski składano również do skrzynki
podawczej znajdującej się w przedsionku budynku. W momencie
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przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów, obsługa petentów
odbywała się po uprzednim umówieniu telefonicznym, bądź mailowo
wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta. Dodatkowo wejście do budynku
tutejszego Zarządu możliwe było wyłącznie w maseczce zasłaniającej
usta i nos, po wejściu do budynku należało zdezynfekować dłonie;
środek dezynfekcyjny dostępny był bezpośrednio przy wejściu do
budynku oraz w miejscu obsługi klienta - przy zachowaniu dystansu
społecznego, zabroniono samowolne poruszanie się po budynku.
4. wszyscy pracownicy wyposażeni zostali w środki ochrony indywidualnej
w postaci maseczek, żeli antybakteryjnych, rękawiczki ochronne, płyn
do dezynfekcji miejsca pracy; pleksy w zależności od układu biura.
Zalecano nie gromadzenie się pracowników w pomieszczeniach
socjalnych, wszelkie narady organizowane były przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej. Po budynku pracownicy
przemieszczali się wyłącznie w maseczkach i tylko z uzasadnionych
przyczyn.
5. pomieszczenia budynku zostały zdezynfekowane przez firmę
zewnętrzną a do dnia dzisiejszego pracownicy do obsługi sprzątania
wyposażeni są w płyny i środki do dezynfekcji powierzchni.
6. prowadzono ciągle akcje przypominające pracownikom
o obowiązujących zasadach.
Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim
Konieczność dostosowania metod pracy do wymagań sanitarnych
w okresie pandemii spowodowała zmianę większości form pomocy
i rodzaju usług dla klientów urzędu. Wprowadzono usługi oparte na
kontakcie on-line i telefonicznym lub w formie webinariów.
POŚREDNICTWO PRACY
Przyjmowanie i realizacja ofert pracy
Pracodawcy mogą dokonywać zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia
m.in.: za pomocą strony internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia
www.praca.gov.pl, wypełniając formularz zgłoszenia oferty pracy on-line
lub poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem urzędu pracy.
Kilkumiesięczne doświadczenia pokazały, że pracodawcy przekonali się do
zgłaszania ofert pracy on-line i coraz częściej korzystają z tej możliwości.
ePraca aplikacja mobilna
Bezrobotni z naszego powiatu mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji
ePraca, przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Tutejszy urząd promuje i zachęca osoby bezrobotne do korzystania z w/w
aplikacji. Dzięki nowoczesnej aplikacji ePraca bezrobotni mają łatwiejszy
dostęp do informacji na temat ofert pracy oraz wydarzeń publikowanych
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w Centralnej Bazie Ofert Pracy przez wojewódzkie i powiatowe urzędy
pracy. Po uruchomieniu ePracy możliwe jest szybkie filtrowanie ofert
pracy: według zawodu (wpisując tylko nazwę zawodu) lub według
lokalizacji (wpisując nazwę lokalizacji lub kod pocztowy). Poprzez aplikację
bezrobotni zyskują dostęp również do takich wydarzeń jak targi i giełdy
pracy, oferty szkoleń i kursów zawodowych, grupowych porad
zawodowych, itp. Aplikacja ePraca ma także korzystny wpływ na zasięg
ofert pracy. Dzięki niej pracodawcy, którzy zamieszczają takie bezpłatne
oferty za pośrednictwem PUP Wodzisław Śląskim w Centralnej Bazie Ofert
Pracy (https://oferty.praca.gov.pl/), mają możliwość dotarcia do większej
liczby potencjalnych pracowników.
Kontakty z pracodawcami i bezrobotnymi on-line
Kontakty w sieci to niewątpliwie wygodny sposób i większe
bezpieczeństwo dla osób korzystających z usług urzędu. Zauważyliśmy
dużą aktywność klientów korzystających z mediów społecznościowych, co
jednocześnie przekłada się na chęć korzystania z naszych usług
Do promocji usług rynku pracy pracownicy urzędu wykorzystywali przede
wszystkim usługi elektroniczne (media społecznościowe i webinary).
W roku ubiegłym znacznie zwiększył się krąg osób, poszukujących nowych
ofert pracy za pośrednictwem Facebooka.
Oferty zamieszczane na Facebooku w ciekawej, wyróżniającej się formie,
wzbudzają zainteresowanie aktualnych klientów urzędu i przyciągają
nowych, dając w ten sposób pracodawcom większe możliwości na
pozyskanie odpowiedniego pracownika.
PORADNICTWO ZAWODOWE
Pandemia SARS-CoV-2 wywarła ogromy wpływ na rynek pracy w Polsce
i na świecie, a także przyczyniła się do zmian w zakresie realizacji usług
poradnictwa zawodowego. Tradycyjne kontakty twarzą w twarz
w większości zastąpiły indywidualne oraz grupowe spotkania online.
Narzędziami używanymi do kontaktu stał się przede wszystkim mail, MS
Teams, Facebook oraz telefon - w zależności od możliwości klientów.
Sytuacji epidemiologiczna spowodowała wzrost zapotrzebowania na
krótkoterminowe rozwiązania i szybkie informacje na temat rynku pracy,
możliwości przekwalifikowania oraz pomocy w poszukiwaniu pracy.
Odnotowano zwiększony popyt na zindywidualizowane poradnictwo
zawodowe i wsparcie psychospołeczne, dotyczące planowania kariery czy
też informacji na temat rynku pracy.
Działania z zakresu poradnictwa zawodowego
1. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym online – poza
możliwością umówienia się na stacjonarną rozmowę doradczą,
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kontynuowano możliwość uczestniczenia w procesie doradczym bez
wychodzenia z domu.
2. Pogotowie doradcze - dla osób chcących zmienić pracę, zawód lub
poszukujących informacji o rynku pracy działa pogotowie doradcze.
Usługa jest skierowana do wszystkich chętnych osób, nie tylko
zarejestrowanych w urzędzie. Pogotowie doradcze cechuje dostępność,
szybkość realizacji usługi oraz trafność.
Z doradcami zawodowymi można kontaktować się telefonicznie, poprzez
e-mail, facebook lub MS Teams.
3. Wykorzystanie narzędzi online do badania kompetencji zawodowych
(NBK) oraz zainteresowań zawodowych (KZZ) – są to narzędzia
przydatne przy podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru lub zmiany
zawodu, kierunku kształcenia lub ścieżek rozwoju kariery zawodowej,
zaplanowaniu rozwoju kompetencji, które są poszukiwane przez
pracodawców. W badaniu można wziąć udział online, po zakończeniu
badania klienci otrzymują raport z wynikami i wskazówkami do dalszego
rozwoju, który jest wykorzystywany w dalszej pracy z doradcą
zawodowym.
4. Webinary z zakresu usług rynku pracy – w roku 2021 doradcy zawodowi
prowadzili spotkania grupowe online przede wszystkim dla osób, które
zarejestrowały się po raz pierwszy w urzędzie pracy. Uczestnicy spotkań
byli informowani o formach pomocy oferowanych przez urząd,
możliwości skorzystania z indywidualnego poradnictwa zawodowego
oraz sytuacji na lokalnym rynku pacy i jak wrócić na rynek pracy.
5. Rekrutacja online – czyli videorekrutacja. Jest nowsza wersja rekrutacji
„twarzą w twarz” - videorekrutacja online. To bardzo nowoczesna
i uniwersalna metoda kontaktu pracodawcy z kandydatem do pracy. Bez
dodatkowych kosztów, bez granic; prowadzić można ją z każdego
miejsca na świecie, wystarczy sprawne i szybkie łącze internetowe.
Dynamika zmian na rynku pracy spowodowała, iż wiele firm zdecydowało
się na rekrutację online. Powiatowy Urząd Pracy regularnie organizuje
warsztaty, które mają na celu przygotować kandydatów do rozmowy
online. Doradcy zawodowi pokazują przykłady firm o znaczeniu
światowym, krajowym i lokalnym, które regularnie i skutecznie rekrutują
kandydatów do pracy za pośrednictwem łączy internetowych.
Warsztaty online z zakresu radzenie sobie z sytuacjami stresowymi.
Sytuacji epidemiologiczna spowodowała wzrost odczuwalnego stresu
u klientów - konieczność trudnej adaptacji do nowych warunków,
niepewność o przyszłość, izolacja i brak znanych sposobów działania
w zaistniałej sytuacji.
Warsztaty grupowe online z zakresu kompetencji społecznych – w 2021
roku realizowano za pośrednictwem MS TEAMS warsztaty dotyczące
kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy, takich jak:
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komunikacja interpersonalna, umiejętność pracy w zespole, odporność
psychiczna, elastyczność, radzenie sobie ze stresem.
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne Powiatowy Zakład Zarządzania
Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, w okresach największego
wzrostu zakażeń pracował zgodnie z Zarządzaniami Dyrektora PZZN nr
4/2020 z dnia 16.03.2020 r. oraz 6/2020 z dnia 22.04.2020 r.
Pracownicy PZZN w dwóch zespołach pracowali rotacyjnie: zdalnie
i stacjonarnie bez możliwości osobistego kontaktu pomiędzy zespołami.
Załatwianie spraw odbywało się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną lub
za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zakładu. Zawieszono także
wizyty pracowników Zakładu w nieruchomościach Powiatu
Wodzisławskiego obsługiwanych przez PZZN, również w ramach wspólnej
obsługi jednostek organizacyjnych powiatu.
Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych
W 2020 roku ZAZ skrócił godziny otwarcia pralni. Do końca marca pralnia
otwarta była w godzinach od 6:00 do 19:00, natomiast od kwietnia
pracowano w godzinach od 7:00 do 15:00. Dopiero w sierpniu 2021 roku
pralnia ponownie zaczęła pracę w godzinach od 6:00 do 19:00.
Pracownicy byli wysyłani na postojowe, po pierwsze z powodu mniejszego
zapotrzebowania osób w zakładzie, po drugie – dla utrzymania ciągłości
pracy w razie zarażenia COVID-19. Pozamykanie restauracji, hoteli itp.
spowodowało zmniejszenie ilości pranego asortymentu, czego
następstwem były niższe wpływy. Dodatkowym wydatkiem było
utrzymanie reżimu sanitarnego spełniającego wymogi epidemiologiczne.
CUDZOZIEMCY

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. realizuje zadania w zakresie
legalizacji pracy w ramach oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi oraz zezwoleń na prace sezonową cudzoziemca na
terytorium RP. Procedura oświadczeniowa dotyczy cudzoziemców
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z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii. Pozwalała ona na
legalizację pracy na okres do 6 miesięcy w roku.
W ramach zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcy mogli pracować 9
miesięcy w roku kalendarzowym. Sezonową pracę cudzoziemcy wykonują
w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce.
Pandemia w roku 2020 miała znaczący wpływ na sytuację cudzoziemców
na lokalnym rynku pracy. Większość z nich wróciła do swoich krajów
ojczystych. W roku 2021 sytuacja wróciła do stanu sprzed pandemii.
Wykres 8 Liczba oświadczeń wpisanych do ewidencji w latach 2018-2021
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Nieznacznie rośnie liczba osób pracujących w ramach pracy sezonowej.
W roku 2019 wydano 63 zezwolenia na pracę sezonową, w roku 2020 –
70, w 2021 -76. Jest to ciągle jednak mały procent spośród cudzoziemców
pracujących w powiecie.
Struktura obywatelstwa osób przyjeżdżających do pracy w naszym
powiecie od kilku lat wygląda podobnie: najwięcej pracowników przyjeżdża
z Ukrainy – w roku 2020 stanowili 88 % ogółu, jednak w 2021 już tylko
79%. Wzrosła natomiast dwukrotnie liczba Białorusinów i ponad 3-krotnie
Rosjan, pracujących w Polsce.
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Wykres 9 Podział pracujących cudzoziemców ze względu na kraj pochodzenia
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Najwięcej cudzoziemców pracuje w branży transportowej, budowlanej oraz
jako pracownicy prac dorywczych w produkcji.
Dominującą grupą wiekową wśród cudzoziemców są mężczyźni w wieku
25-45 lat.

D
DEMOGRAFIA
Dane demograficzne oraz statystyczne dotyczące Powiatu
Wodzisławskiego przedstawione są na stronie „Statystycznego
Vademecum Samorządowca 2021” przygotowanego przez Główny Urząd
Statystyczny. Dane statystyczne i demograficzne prezentują sytuację na
koniec 2020 roku z perspektywą lat wcześniejszych, ilustrujących
tendencje w rozwoju danego procesu lub zjawiska.
DOKUMENTY STRATEGICZNE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

Powiat Wodzisławski posiada opracowaną strategię rozwoju oraz inne
dokumenty strategiczne (strategie, programy) dotyczące obszarów
tematycznych związanych z ochroną środowiska, pomocą społeczną oraz
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innymi zadaniami z zakresu spraw obywatelskich, które obrazuje poniższa
tabela:
Tabela 10 Dokumenty strategiczne Powiatu Wodzisławskiego
OKRES
LP.
NAZWA DOKUMENTU
AKT PRAWA LOKALNEGO
OBOWIĄZYWANIA
1.
Strategia Rozwoju
2015 - 2025
Uchwała Nr VII/87/2015
Powiatu
Rady Powiatu Wodzisławskiego
Wodzisławskiego
z dnia 28.05.2015 r.
na lata 2015-2025
https://eurzad.finn.pl/pzwodzislaws
l/server/pobierz_rejestry_zalacznik
/364412
2.

3.

4.

5.

6.

Program Ochrony
Środowiska dla
Powiatu
Wodzisławskiego na
lata 2021-2024
z perspektywą do roku
2030

2021 – 2024
z perspektywą do
roku 2030

Plan zrównoważonego
rozwoju publicznego
transportu zbiorowego
dla Powiatu
Wodzisławskiego

2014 - do
odwołania

Program współpracy
Powiatu
Wodzisławskiego
z organizacjami
pozarządowymi
oraz podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego na 2021
rok
Powiatowy Program
Zapobiegania
Przestępczości oraz
Ochrony
Bezpieczeństwa
Obywateli i Porządku
Publicznego na lata
2020-2023
Powiatowa Strategia
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych na lata
2016-2026
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Uchwała Nr XXV/257/2020
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 21.12.2020 r.
https://eurzad.finn.pl/pzwodzislaws
l/server/pobierz_rejestry_zalacznik
/760602
Uchwała Nr XXVIII/294/2021
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29.04.2021 r.
https://eurzad.finn.pl/pzwodzislaws
l/server/pobierz_rejestry_zalacznik
/788018

2021

Uchwała Nr XXIV/248/2020
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 26.11.2020 r.
https://eurzad.finn.pl/pzwodzislaws
l/server/pobierz_rejestry_zalacznik
/756492

2020 - 2023

Uchwała nr XVI/171/2020
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30.01.2020 r.
https://eurzad.finn.pl/pzwodzislaws
l/server/pobierz_rejestry_zalacznik
/645033

2016 - 2026

Uchwała Nr XII/132/2015
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29.10.2015 r.
https://eurzad.finn.pl/pzwodzislaws
l/server/pobierz_rejestry_zalacznik
/383640
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LP.
7.

8.

NAZWA DOKUMENTU
Powiatowy Program
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie
w Powiecie
Wodzisławskim na lata
2021 - 2025
Powiatowy Program
Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na
lata 2016-2026

OKRES
OBOWIĄZYWANIA
2021 - 2025

AKT PRAWA LOKALNEGO
Uchwała Nr XXIX/302/2021
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27.05.2021 r.
https://eurzad.finn.pl/pzwodzislaws
l/server/pobierz_rejestry_zalacznik
/794963

2016 - 2026

Uchwała Nr XV/169/2016
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28.01.2016 r.
https://eurzad.finn.pl/pzwodzislaws
l/server/pobierz_rejestry_zalacznik
/403517
Zmiany uchwały Nr XV/169/2016
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.:
Uchwała Nr XVI/179/2016
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29.02.2016 r.
https://eurzad.finn.pl/pzwodzislaws
l/server/pobierz_rejestry_zalacznik
/408692
Uchwała Nr XXVI/329/2017
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 26.01.2017 r.

9.

10.

Powiatowy Program
Rozwoju Pieczy
Zastępczej w Powiecie
Wodzisławskim na lata
2019-2021

2019 - 2021

Powiatowy Program
Profilaktyczny
Promujący Prawidłowe
Postawy Rodzicielskie
w Rodzinach
Zagrożonych Przemocą
w Powiecie
Wodzisławskim na lata
2021-2024

2021 - 2024
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https://eurzad.finn.pl/pzwodzislaws
l/server/pobierz_rejestry_zalacznik
/459878
Uchwała nr III/48/2019 Rady
Powiatu Wodzisławskiego z dnia
24.01.2019 r.
https://eurzad.finn.pl/pzwodzislaws
l/server/pobierz_rejestry_zalacznik
/580792
Uchwała Nr XXIX/304/2021
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27.05.2021 r.
https://eurzad.finn.pl/pzwodzislaws
l/server/pobierz_rejestry_zalacznik
/794964
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LP.

NAZWA DOKUMENTU

11.

Program działalności
Powiatowego Ośrodka
Wsparcia PERŁA
w Wodzisławiu Śląskim

OKRES
OBOWIĄZYWANIA
2021 – do
odwołania

AKT PRAWA LOKALNEGO
Uchwała Nr 812/2021
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 24.02.2021 r.
https://eurzad.finn.pl/pzwodzislaws
l/server/pobierz_rejestry_zalacznik
/773942

12.

13.

14.

Program naprawczy
Powiatowego
Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim
na lata 2021-2023
Ramowy Program
Oddziaływań
Korekcyjno –
Edukacyjnych dla Osób
Stosujących Przemoc
w Rodzinie w Powiecie
Wodzisławskim na lata
2021 - 2025

2021 - 2023

Plan działania na rzecz
poprawy zapewnienia
dostępności osobom
ze szczególnymi
potrzebami
w Starostwie
Powiatowym
w Wodzisławiu Śląskim
na lata 2021 - 2024

2021 - 2024

Uchwała nr XXVI/265/2021
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28.01.2021 r.
https://eurzad.finn.pl/pzwodzislaws
l/server/pobierz_rejestry_zalacznik
/768262

2021 - 2025

Uchwała nr XXIX/303/2021
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27.05.2021 r.
https://eurzad.finn.pl/pzwodzislaws
l/server/pobierz_rejestry_zalacznik
/794965
Zarządzenie nr 57/2021
Starosty Wodzisławskiego z dnia
18.08.2021 r.
https://eurzad.finn.pl/pzwodzislaws
l/server/pobierz_rejestry_zalacznik
/809752

DOSTĘPNOŚĆ

W związku z realizacją wymogów ustawowych związanych z koniecznością
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie
architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym, do dnia
31 marca 2021 roku przygotowano i przekazano „Raport o stanie
zapewniania dostępności podmiotu publicznego”, jak również opracowano
„Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze
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szczególnymi potrzebami na lata 2021-2024” (Zarządzenie Nr 57/2021
Starosty Wodzisławskiego z dnia 18 sierpnia 2021 r.).
W miesiącu marcu 2021 roku Starostwo Powiatowe przystąpiło do projektu
„Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Celem projektu było podniesienie kompetencji pracowników
samorządowych w ramach szkoleń w zakresie stosowania ustawowych
zadań, przegląd rozwiązań i przygotowanie procedur związanych z obsługą
klienta pod kątem zapewnienia dostępności. W ramach projektu
opracowano indywidulany raport dla Starostwa zawierający wnioski
i rekomendacje w zakresie optymalizacji rozwiązań związanych z obsługą
klienta w urzędzie pod katem zapewnienia dostępności oraz zakupiono
dwa krzesła do ewakuacji, przenośną pętlę indukcyjną oraz tabliczki
brajlowskie do oznakowania drzwi wewnętrznych za kwotę 16.955,44
złotych. Rozpoczęto również prace projektowe w zakresie budowy dźwigu
osobowego przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Pszowskiej
92a,. W ramach projektu zostały uwzględnione też inne zadania związane
z przystosowaniem otoczenia wykazane do realizacji w przyjętym „Planie
działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami”. W siedzibie przy ul. Bogumińskiej 2
zamontowano pochwyty po obu stronach schodów wejściowych do
budynku, dostosowano tablicę informacyjną pod kątem potrzeb
informacyjno-komunikacyjnych, rozpoczęto prace w zakresie oznakowania
kontrastowego krawędzi schodów w siedzibach Starostwa. W siedzibie
Starostwa przy ul. Pszowskiej 92a dostosowano kolorystykę wyświetlacza
na tablicy systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Transportu.
W zakresie cyfrowym wykonano prace związane z dostosowaniem stron
internetowych, aplikacji mobilnych, identyfikacji informacji publikowanych
w BIP. W budżecie na 2022 rok zaplanowano środki na realizację
kolejnych zadań związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.
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DROGI POWIATOWE

Tabela 11 Wykaz dróg powiatowych.
Ciąg
Nazwa drogi
drogi
3512S
3544S
3545S
5000S
5001S
5002S
5003S
5004S
5005S
5006S
5007S
5008S
5009S
5010S
5012S
5014S
5015S
5016S
5017S
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Graniczna-Asnyka-Raciborska
Pogrzebieńska-Ligoty TworkowskiejStawowa
Mickiewicza-Korfantego
Górnicza-Kokoszycka
Głożyńska
Chrobrego
Radlińska-Kominka-Domeyki
Napierskiego-Letnia
Kopernika
Skrzyszowska
Starowiejska
Wolności
Syrokomli-Piaskowa-Teligi
Żwirki i Wigury
Oraczy
Kołłątaja
Paderewskiego
Długa-Wyzwolenia
Oraczy-Olszyny-Nowa

Przebieg drogi
Lubomia-Syrynia-Rogów-BełsznicaGorzyce
Lubomia-Buków
Lubomia
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski-Radlin
Wodzisław Śląski-Radlin
Wodzisław Śląski-Radlin
Wodzisław Śląski-Radlin
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski-Turza Śląska
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski
Pszów-Wodzisław Śląski
Wodzisław Śląski-Pszów
Rogów-Wodzisław Śląski
Czyżowice-Wodzisław Śląski
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Ciąg
drogi

Nazwa drogi

5018S

Szymanowskiego-Centralna-Grodzisko

5019S

Św. Wawrzyńca-Skrzyszowska-1 Maja

5020S
5021S
5022S
5023S
5024S
5025S
5026S
5027S
5028S
5029S
5030S
5031S
5032S
5033S
5034S
5035S
5036S
5037S
5039S
5040S
5042S
5043S
5044S
5047S
5048S
5049S
5053S
5054S
5055S
5055S
5056S

Czarnieckiego-Wodzisławska-SzybowaPowstańców Śląskich
Mszańska-Brzozowa-Turska-MszańskaTurska-1 Maja
Czyżowicka-Wodzisławska-GorzyckaPiaskowa
Armii Krajowej-Krzyżkowicka
Traugutta-Plebiscytowa-Bohaterów
Warszawy-Rydułtowska-HalleraKorfantego
Bema-Czernicka
Piecowska
Sokolska
Kraszewskiego-Rymera-Rogozina
Wiosny Ludów
Niedurnego
Bohaterów Westerplatte-Łukasiewicza
Staffa
Dygasińskiego
Lubomska
Grota-Roweckiego
3 Maja-Karola Miarki
Raciborska-Powstańców Śląskich 1 MajaMoszczeńska
Celna
Piotrowicka
Podgórna
Wiejska
Czyżowicka-Wodzisławska-Rogowska
Wodzisławska-Dworcowa
Główna-Droga wzdłuż polderu BukówGłówna-Dworcowa-Wiejska-Ogrodowa
Wiejska
Powstańców Śląskich
Krzyżowa
Powstańców Śląskich-DworcowaKamieńska
Powstańców Śląskich
Sportowa-Rogowiec-Wiejska

Przebieg drogi
Marklowice-Połomia-Wodzisław
Śląski
Wodzisław Śląski-MszanaSkrzyszów
Wodzisław Śląski-KrostoszowiceSkrzyszów
Turza Śląska-Wodzisław ŚląskiMszana
Wodzisław Śląski-CzyżowiceGorzyce
Pszów-Rydułtowy
Pszów-Rydułtowy-Radlin
Rydułtowy
Rydułtowy
Radlin
Pszów-Radlin
Marklowice-Radlin
Pszów
Pszów
Pszów
Pszów
Pszów
Pszów
Syrynia-Pszów
Gorzyce-Gorzyczki-Łaziska-GodówGołkowice-Mszana
Gołkowice
Skrbeńsko
Połomia
Gogołowa
Rogów-Czyżowice
Turza Śląska-Łaziska
Buków-Bluszczów-Odra-OlzaUchylsko-Gorzyce
Gorzyczki
Syrynia
Syrynia
Bluszczów
Bluszczów
Rogów-Bluszczów

Sieć dróg powiatowych posiada łączną długość 205,05 km.
Długość dróg powiatowych w poszczególnych gminach przedstawia się
następująco:
−
−
−
−
−

Gorzyce–47,70 km,
Wodzisław Śląski–45,50 km,
Godów–26,10 km,
Lubomia–24,00 km,
Pszów–20,30 km,
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−
−
−
−

Radlin–15,72 km,
Mszana–14,13 km,
Rydułtowy–8,10 km,
Marklowice–3,50 km.

E
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w 2021 roku
kontynuował realizację zadań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji
i zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną realizując kolejne
zadania termomodernizacyjne.
Tabela 12 Zadania termomodernizacyjne zrealizowane przez PZZN w 2021 roku
w zasobach Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami oraz w ramach
wspólnej obsługi.
Środki
Środki
Wartość
L.p.
Nazwa zadania
z budżetu
zewnętrzne
zadania
powiatu
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami
1.

2.

3.

Wymiana źródła ciepła
i instalacji c.o., cwu oraz wodkan w Rogowie ul. Parkowa 10
Wymiana źródła ciepła
i instalacji c.o. w Skrzyszowie
ul. Wyzwolenia 10
Modernizacja instalacji c.o.
w budynku przy ul.
Żeromskiego 18A
w Wodzisławiu Śląskim

34 778,76 zł

170 731,57 zł

205 510,33 zł

184 400,00 zł

-

184 400,00 zł

19 395,11 zł

100 102,63 zł

119 497,74 zł

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim
Dokumentacja projektowa:
Budowa wymiennikowni ciepła
wraz z adaptacją instalacji
w budynku I Liceum
4.
Ogólnokształcącego im. 14
Pułku Powstańców Śląskich
przy ul. Szkolnej 1
w Wodzisławiu Śląskim
RAZEM:

46 740,00 zł

-

46 740,00 zł

285 13,87 zł

270 834,20 zł

556 148,07 zł

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w roku 2021
kontynuował realizację zadania w ramach RPO Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020, działania 4.3.4. pn. „Poprawa efektywności energetycznej
poprzez wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz
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z węzłami cieplnymi i regulatorami pogodowymi oraz termomodernizacja
budynków PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach”.
Zostały wykonane prace dotyczące:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

budynku Laboratorium Analitycznego w Rydułtowach,
budynku Administracji w Wodzisławiu Śląskim,
budynku Administracji w Rydułtowach,
budynku po Oddziale Neurologicznym,
budynku byłego przedszkola w Wodzisławiu Śląskim, który zostanie
przeznaczony na działalność biurowo – magazynową,
budynku warsztatu i archiwum w Rydułtowach,
zewnętrznej sieci ciepłowniczej wraz z regulatorami pogodowymi na
przyłączu c.o. w Wodzisławiu Śląskim,
węzłów cieplnych w Wodzisławiu Śląskim i w Rydułtowach,
zewnętrznej sieci ciepłowniczej w Rydułtowach,
kotłowni w Rydułtowach.

Na realizację powyższego zadania w roku 2021 z budżetu powiatu
przeznaczono kwoty:
− w formie dotacji 1 667 725,43 złotych,
− w formie pożyczki 340 930,00 złotych.
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F
FESTIWAL KRAINY GÓRNEJ ODRY

W 2021 roku zainaugurowano działania promocyjne nowej marki
turystycznej Kraina Górnej Odry w postaci I Festiwalu Krainy Górnej Odry,
w trakcie którego odbył się III Festiwal Kultury Powiatu Wodzisławskiego.
W związku z realizacją imprezy Powiat Wodzisławski z Departamentu
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pozyskał
środki finansowe w wysokości 66 500,00 zł. Projekt Powiatu
Wodzisławskiego na organizację I Festiwalu Górnej Odry został wybrany
spośród kilkunastu zgłoszeń z terenu Subregionu Zachodniego. Festiwal
obejmował swoim zasięgiem wiele miast i gmin: Racibórz, JastrzębieZdroju, Rybnik, Kuźnię Raciborską, Krzyżanowice i Żory.
Organizacją i koordynacją festiwalu, który odbył się na rynku
w Wodzisławiu Śląskim zajął się Powiat Wodzisławski - Wydział Promocji,
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.
Koordynatorami z poszczególnych miast i gmin było 11 dyrektorów
placówek kulturalnych, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,
wodzisławskiego Muzeum oraz naczelnik Wydziału Promocji, Kultury
i Sportu ze strony Powiatu. Była to największa impreza plenerowa
z dotychczas organizowanych przez wodzisławskie Starostwo.
26 czerwca na wodzisławskim rynku odbywał się Festiwal Kultury Powiatu
Wodzisławskiego i zawody Wędkarskie o Puchar Krainy Górnej Odry na
terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton”.
27 czerwca na rynku odbył się festyn Oazy Aktywności i popołudniowa
„Biesiada na plaży z radiem Silesia”.
Występujący (zespoły, soliści, orkiestry): ponad 700 osób.
Szacunkowa liczba uczestników (widzów) Festiwalu: około 3000 osób
łącznie w ciągu pierwszego dnia (26.06.2021 r.) i ponad 2000 osób
drugiego dnia (27.06.2021 r.)
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FINANSE

Prowadzenie gospodarki finansowej powiatu, podobnie jak i innych
jednostek samorządu terytorialnego niezależnie od szczebla, odbywa się
w granicach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
przede wszystkim norm zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych. Jednolitość i powszechność uregulowań prawnych
w tej dziedzinie, jak i ich daleko idąca szczegółowość, przesądzają iż
formy prowadzenia gospodarki finansowej gmin, powiatów czy też
samorządów województw są do siebie bardzo zbliżone. W każdej z tych
jednostek uchwalany jest rokrocznie budżet, a pobieranie dochodów
i dokonywanie wydatków odbywa się w ramach planów finansowych
jednostek budżetowych, dominującej formy organizacyjnej sektora
finansów publicznych. Jedną z głównych cech prowadzenia gospodarki
finansowej powiatu jest jej planowość oznaczająca obowiązek rejestracji
wszystkich operacji finansowych w ramach normatywnie określonego
planu. Czynności związane ze sporządzeniem planów, jak i rejestrowaniem
ich wykonania prowadzone są na dwóch poziomach:
1. nadrzędnym, to jest powiatu,
2. wykonawczym w ramach struktury organizacyjnej powiatu, tj. na
poziomie aktywności finansowej jednostek i zakładów budżetowych.
Kluczowym instrumentem planistycznym na wyżej wskazanym poziomie
nadrzędnym jest oczywiście budżet, normatywnie uznawany za podstawę
gospodarki finansowej powiatu. Jest to plan, a w zasadzie kompleks
czterech powiązanych ze sobą wynikiem planów takich jak:
1. plan
2. plan
3. plan
4. plan

dochodów,
wydatków,
przychodów,
rozchodów.

Czynności związane ze sporządzaniem i wykonaniem planu na szczeblu
powiatu mają kluczowe znaczenie dla prowadzenia gospodarki finansowej,
gdyż to właśnie z budżetu jednostki otrzymują środki na wydatki. Z kolei
pobrane przez te jednostki dochody odprowadzane są na rachunek
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bankowy budżetu. Podsumowując rok budżetowy 2021 można stwierdzić,
iż mimo nadzwyczajnej sytuacji w jakiej musiały kolejny rok działać
jednostki samorządu terytorialnego, stan finansów powiatu nie powinien
budzić większych zastrzeżeń. Wynik wykonany to nadwyżka budżetowa
w kwocie 22 493 tys. zł, na którą złożyły się wpływy z tytułu dochodów
w kwocie 210 122 tys. zł oraz dokonane wydatki w kwocie 187 629 tys. zł.
Po uwzględnieniu kwot osiągniętych przychodów i obciążeń budżetu
z tytułu rozchodów saldo, czy też bilans budżetu jest dodatni i wynosi
42 443 tys. zł.
Tabela 13 Dane dotyczące wyniku budżetu powiatu za 2021 rok zawarte są w poniższej
tabeli.

Treść

Plan na 2021 rok
(po zmianach) w zł

Wykonanie za
2021 rok w zł

%

saldo (bilans) budżetu

7 295 241,00

42 442 631,30

-

dochody

202 419 461,05

210 122 270,01

103,81

przychody

20 698 990,00

22 749 481,69

109,91

wydatki

213 023 516,05

187 629 426,40

88,08

rozchody

2 799 694,00

2 799 694,00

100,00

wynik budżetu–
nadwyżka/deficyt

-10 604 055,00

22 492 843,61

-

Statystyczne wykonanie dochodów na poziomie 103,81% w stosunku
do założonego planu ogółem należy ocenić bardzo dobrze. Jednym ze
źródeł dochodów budżetowych mających istotny wpływ na ich tak dobre
wykonanie w 2021r. były udziały powiatu w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych
i od osób prawnych. Z powyższego tytułu na rachunek budżetu powiatu
wpłynęła w 2021 roku kwota 49 599 tys. zł, tj. 108,41% planu.
W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie było
wyższe o kwotę 5 429 tys. zł, tj. o 12,29%.
Tabela 14 Dane dotyczące wykonania planu dochodów, z wyszczególnieniem
normatywnych źródeł dochodów zawarte są w zamieszczonej poniżej tabeli.
Źródła dochodów
Dochody ogółem,
w tym:
Subwencja ogólna,
w tym:
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Plan na 2021 rok (po
zmianach) w zł

Wykonanie za
2021 rok w zł

%

202 419 461,05

210 122 270,01

103,81

85 004 660,00

85 004 660,00

100,00
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Plan na 2021 rok (po
zmianach) w zł

Wykonanie za
2021 rok w zł

%

− część oświatowa
subwencji ogólnej

71 294 305,00

71 294 305,00

100,00

Dotacje celowe
z budżetu państwa

22 672 793,05

22 434 616,12

98,95

Dochody własne,
w tym:

91 700 189,00

98 110 844,72

106,99

− udziały w podatkach
stanowiących dochód
państwa

45 752 596,00

49 599 379,24

108,41

− dochody powiatowych
jednostek
budżetowych

2 356 575,00

3 381 436,76

143,49

17 790 000,00

17 907 995,90

100,66

2 853 918,00

3 638 849,41

127,50

11 645 039,00

8 092 639,08

69,49

− środki z państwowych
funduszy celowych

9 451 102,00

13 610 310,21

144,01

Dochody pozostałe

3 041 819,00

4 572 149,17

150,31

Źródła dochodów

− wpływy z opłat
− dochody z mienia
powiatu
− dotacje z budżetów
innych j.s.t.

Statystyczne wykonanie planu wydatków osiągnęło poziom 88,08%, co
oznacza iż niewykonane stosownie do planu wydatki zamknęły się kwotą
25 394 tys. zł W porównaniu do wykonania na koniec 2020 roku
odnotowano spadek wydatków ogółem wynoszący 8 299 tys. zł (4,24%).
Na taki wynik wykonania wydatków ogółem składa się wzrost rok do roku
wydatków bieżących o kwotę 13 416 tys. zł (8,46%), oraz spadek
wykonania wydatków majątkowych o 21 715 tys. zł (58,03%).
W większości grup wydatków bieżących odnotowano wyższe wykonanie niż
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dotyczy to w szczególności
wydatków tzw. „statutowych” w przypadku których wykonanie było
wyższe rok do roku o kwotę 3 886 tys. zł (12,05%), czy też wydatków
związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników zatrudnionych
w powiatowych jednostkach organizacyjnych, których wykonanie wzrosło
o kwotę 6 633 tys. zł (6,29%). Wzrost w tej grupie wydatków uzasadniony
był takimi czynnikami jak wzrost najniższego wynagrodzenia oraz
regulacje płac w sferze edukacyjnej. Jedynie wydatki związane z obsługą
długu były niższe rok do roku o 256 tys. zł (26,82%).
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Strona 46 z 224

Tabela 15 Dane dotyczące wykonania planu wydatków, z wyszczególnieniem
normatywnych rodzajów i grup wydatków, zawarte są w zamieszczonej poniżej tabeli.
Rodzaj wydatku

Plan na 2021 rok (po
zmianach) w zł

Wykonanie za
2021 rok w zł

%

Wydatki ogółem

213 023 516,05

187 629 426,40

88,08

Wydatki bieżące w tym:

182 375 396,05

171 927 124,98

94,27

− wynagrodzenia i składki od
nich naliczane

113 377 205,37

112 152 378,02

98,92

− wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek
budżetowych

43 858 082,18

36 139 067,42

82,40

− dotacje na zadania bieżące

11 788 042,50

11 657 308,24

98,89

− świadczenia na rzecz osób
fizycznych

6 984 405,00

3 735 262,70

96,43

− wydatki na programy art. 5
ufp

5 260 661,00

4 545 018,92

86,40

107 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

698 089,68

69,81

30 648 120,00

15 702 301,42

51,23

1 691 956,00

1 680 021,01

99,29

− poręczenia i gwarancje
− wydatki związane z obsługą
długu j.s.t.
Wydatki majątkowe w tym:
− wydatki na programy art. 5
ufp

Raport o stanie powiatu jest dokumentem obejmującym wszystkie aspekty
działalności publicznoprawnej jednostki samorządu terytorialnego. Siłą
rzeczy informacje dotyczące sytuacji finansowej są bardzo ograniczone.
Nie znaczy to jednak aby organ wykonawczy zaniechał przedstawienia tak
istotnych, dla mieszkańców jak i członków organu stanowiącego danych.
Na podstawie i w granicach powszechnie obowiązującego prawa
sporządzono dwa dokumenty:
1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok,
2. sprawozdanie finansowe, obejmujące swym zakresem bilans, rachunek
zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.
Dla zainteresowanych problematyką finansową zamieszcza się poniżej link
umożliwiający wgląd do ww. sprawozdań zapewniających
nieporównywalnie większą ilość informacji niż wyżej zaprezentowane:
https://bip.powiatwodzislawski.pl/bipkod/006
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FUNDACJE

Fundacja (łac. fundatio 'założenie; fundament' od fundare 'umocnić;
założyć fundament, utwierdzić' z fundus 'grunt, posiadłość, majątek') forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest
kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły
dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co
do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych2.
W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę
fundacji, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 6 kwietnia
1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2167),
zgodnie z którą konstytutywnymi przesłankami powstania fundacji są: akt
fundacyjny (zawierający oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji –
w formie aktu notarialnego lub w testamencie) i rejestracja przez sąd3.
O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia
ministra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji
oraz właściwego ze względu na siedzibę fundacji starostę, przesyłając
jednocześnie statut.
Na dzień 31.12.2021 r., w Krajowym Rejestrze Sądowym, zarejestrowane
były 34 fundacje (w tym 3 zarejestrowane w 2021 r.), mające siedzibę na
terenie powiatu wodzisławskiego.
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G
GEODEZJA

W obszarze geodezji i kartografii starosta wykonuje zadania zapisane
w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne jako zadania z zakresu
administracji rządowej.
Do zadań tych, należy przede wszystkim prowadzenie powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym ewidencji gruntów
i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, gleboznawczej
klasyfikacji gruntów, baz danych obiektów topograficznych, osnów
geodezyjnych, rejestru cen i wartości nieruchomości, opracowań
kartograficznych (map zasadniczych i map ewidencyjnych) a także
obsługa wykonawców prac geodezyjnych i koordynacja usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
W 2021 roku została zakończona realizacja zadania „Założenie w systemie
GEO-INFO bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu –
GESUT oraz bazy danych obiektów topograficznych - BDOT500 dla
obrębów Pszów i Pszowskie Doły położonych w jednostce ewidencyjnej
Pszów”.
Na terenie gminy Godów zakończono modernizację ewidencji gruntów
i budynków dla obrębów ewidencyjnych Krostoszowice, Łaziska, Podbucze
i Skrzyszów.
Tabela 16 Wybrane sprawy realizowane w Wydziale Geodezji w latach 201-2021.
Realizowane sprawy

2019

2020

2021

Zrealizowane wnioski o wydanie
danych z operatu ewidencji
gruntów i budynków oraz

11 820

10 208

11 414
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Realizowane sprawy
o udostepnienie materiałów
zasobu
Wydane materiały do zgłoszeń
robót geodezyjnych
Wprowadzone zmiany do baz
danych geodezyjnych
Wprowadzone transakcje do
rejestru cen i wartości
nieruchomości
Przeprowadzone weryfikacje
operatów technicznych
Włączone operaty do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
Przeprowadzone uzgodnienia
przebiegu dla projektowanych
sieci uzbrojenia podziemnego
Wydane decyzje w sprawie
aktualizacji ewidencji gruntów
i budynków oraz klasyfikacji
gleboznawczej
Rozpatrzone pisma
Przekazane komplety
zawiadomień do ksiąg
wieczystych dotyczących
modernizacji ewidencji gruntów
i budynków

2019

2020

2021

4 468

5 146

4962

11 350

10 541

11 689

1 235

1 312

1 668

3 761

4 164

5 330

3 059

3 214

4 014

239

285

349

200

124

46

602 w tym 148
elektronicznie

525 w tym 224
elektronicznie

723 w tym
299
elektronicznie

767

3 357

3907

GEOLOGIA I GÓRNICTWO
W oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze Starosta jest
właściwy do prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących:
1. koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
2. projektów robót geologicznych, hydrogeologicznych i geologicznoinżynierskich,
3. dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geologicznoinżynierskich oraz innych.
Starosta Wodzisławski jako organ administracji geologicznej opiniuje
i uzgadnia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
Ponadto, zgodnie z przepisami prawa Starosta Wodzisławski prowadzi
rejestr i obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz
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terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający
informacje o tych ruchach.
Starostwo dysponuje kartami dokumentacyjnymi terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi oraz kartami dokumentacyjnymi występujących
naturalnych zagrożeń geologicznych związanych z działalnością górniczą
w formie papierowej i elektronicznej, dotyczące: osiadania powierzchni
i towarzyszących im zalewisk, deformacji ciągłych, deformacji nieciągłych,
wstrząsów wywołanych eksploatacją podziemną.
Wydano 2 decyzje koncesyjne, 16 decyzji zatwierdzających projekt robót
geologicznych (o 6 więcej niż w 2020 roku) oraz wydano 15 decyzji
zatwierdzających dokumentację geologiczną (o 7 więcej niż w 2020 roku).
Wykres 10 Liczba decyzji i koncesji związanych z dokumentacją geologiczną.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Zadnia realizowane przez Powiatowy Zakład Zarządzania
Nieruchomościami
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w 2021 roku:
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1. gospodarował 24 nieruchomościami budynkowymi Powiatu
Wodzisławskiego w tym 22 nieruchomościami będącymi w trwałym
zarządzie a 2 nieruchomościami w administrowaniu,
2. gospodarował 1 nieruchomością Gminy Mszana, będącą w bezpłatnym
używaniu Powiatu Wodzisławskiego,
3. gospodarował 1 nieruchomością gruntową Powiatu Wodzisławskiego
zagospodarowaną na ogródki działkowe będącą w administrowaniu,
4. prowadził czynności związane z przygotowaniem i realizacją zadań
remontowych i inwestycyjnych w ramach wspólnej obsługi zgodnie
z uchwałą nr XXV/327/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego z 22
grudnia 2016 r. dla 17 jednostek organizacyjnych tj.:
− Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim,
− I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim,
− Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim,
− Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
− Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim,
− Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wodzisławiu Śląskim,
− Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach,
− Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach,
− Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie,
− Branżowa Szkoła I Stopnia w Radlinie,
− Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śląskim,
− Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim,
− Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu
Śląskim,
− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,
− Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,
− Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wodzisławiu
Śląskim,
− Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych
w Wodzisławiu Śląskim.
5. prowadził także czynności związane z postępowaniami o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę mediów energetycznych dla
wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Wodzisławskiego.
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Tabela 17 Charakterystyka zarządzanych nieruchomości. Miejsce lokalizacji budynków
i gruntów nieruchomości Powiatu Wodzisławskiego oraz rodzaj zagospodarowania.
Lp.

Gmina

Nieruchomość

Funkcja użytkowa

1.

Godów

Gołkowice ul. Strażacka 1

Działalność lecznicza

2.

Godów

Skrzyszów ul. Wyzwolenia 10

Działalność lecznicza

3.

Gorzyce

Gorzyce ul. Raciborska 48

Działalność lecznicza

4.

Gorzyce

Rogów ul. Parkowa 10

Działalność lecznicza

5.

Lubomia

Lubomia ul. Parkowa 2

Działalność lecznicza

6.

Lubomia

Syrynia ul. Krzyżowa 9

7.

Marklowice

Marklowice ul. T. Zana 3

Działalność lecznicza

8.

Jastrzębie
Zdrój

Jastrzębie Zdrój
ul. Podhalańska 15

Działalność komercyjna

9.

Radlin

Radlin ul. Orkana 8

Działalność lecznicza

10. Radlin

Radlin ul. Orkana 10

Działalność lecznicza

11. Rydułtowy

Rydułtowy ul. Strzelców
Bytomskich 11

Działalność lecznicza

12. Mszana

Połomia ul. Centralna 48

Ośrodek Wsparcia dla osób
niepełnosprawnych

Działalność lecznicza (parter)
Lokale mieszkalne (I piętro)

13.

Wodzisław
Śląski

Wodzisław Śląski ul. Leszka 10 Działalność lecznicza

14.

Wodzisław
Śląski

Wodzisław Śląski os. XXX-lecia
Działalność lecznicza
60

15.

Wodzisław
Śląski

Wodzisław Śląski ul. kard.
Stefana Wyszyńskiego 41

Działalność lecznicza

Wodzisław
16. Śląski

Wodzisław Śląski
ul. Żeromskiego 18 A

Działalność lecznicza

Wodzisław
17. Śląski

Wodzisław Śląski
ul. Chrobrego 110

Działalność lecznicza

Wodzisław Śląski ul. św.
Wawrzyńca 1

Działalność lecznicza

18.

Wodzisław
Śląski
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Lp.

Gmina

19.

Wodzisław
Śląski

Wodzisław Śląski
ul. Młodzieżowa 45

Działalność lecznicza

20.

Wodzisław
Śląski

Wodzisław Śląski ul. Wolności
24

Mieszkania chronione

21.

Wodzisław
Śląski

Wodzisław Śląski
ul. dr L. Mendego 3

Wydział Geodezji i Poradnia
Psychologiczno–Pedagogiczna

22.

Wodzisław
Śląski

Nieruchomość

Wodzisław Śląski ul. Wałowa
30 (budynek A)

Funkcja użytkowa

Mieszkania usamodzielnień:
Powiatowa Placówka OpiekuńczoWychowawcza,
Warsztaty Terapii ZajęciowejOśrodek Św. Hiacynta i Franciszek

23.

Wodzisław
Śląski

Wodzisław Śląski
ul. Wałowa 30 (budynek C)

Zakład Aktywności Zawodowej
Zakład Usług Pralniczych
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek
Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie
Zakład Aktywności Zawodowej
Zakład Usług Pralniczych

Wodzisław
24.
Śląski

Wodzisław Śląski ul. Wałowa
30 (budynek B)

25.

Wodzisław
Śląski

Wodzisław Śląski ul. Wałowa
30 (budynek D)

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie - na potrzeby projektu
„Oaza aktywności”

26.

Wodzisław
Śląski

Wodzisław Śląski ul. 26 Marca
51

Ogródki działkowe

Zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami
1. Zestawienie powierzchni nieruchomości Powiatu Wodzisławskiego:
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Powiat Wodzisławski był
właścicielem i użytkownikiem wieczystym nieruchomości, stanowiących
obszar o powierzchni 155,9169 ha, w tym:
− obszar nieruchomości oddanych w trwały zarząd stanowi
powierzchnię ogólną – 128,5899 ha,
− grunty pod drogami – 12,6320 ha,
− pozostałe nieruchomości – 13,9784 ha (m.in. nieruchomość zajęta
pod siedzibę Starostwa Powiatowego, nieruchomość oddana
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w użyczenie na rzecz PPZOZ z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
nieruchomości administrowane przez PZZN),
− nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste – 0,7166 ha.
2. Nabywanie nieruchomości do zasobu Powiatu w 2021 roku.
Powiat Wodzisławski nabył z mocy prawa na podstawie ostatecznych
decyzji Wojewody Śląskiego, decyzji Starosty Wodzisławskiego
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.” Przebudowa drogi
powiatowej nr 5020S ulicy Czarnieckiego w Wodzisławiu Śl.”, a także
podstawie umowy cywilno-prawnej, nieruchomości o ogólnej
powierzchni 13,0599 ha, które zajęte są pasami dróg powiatowych.
3. Oddanie nieruchomości Powiatu w trwały zarząd na rzecz powiatowych
jednostek w 2021 roku.
Na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych, Zarząd Powiatu
przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Syryni przy ul. Raciborskiej 3, w trwały zarząd
nieruchomości o łącznej powierzchni 27,3606 ha.
4. Zrzeczenie przez Powiat nieodpłatnego ograniczonego prawa
rzeczowego w 2021 roku.
Na podstawie oświadczenia z dnia 28 grudnia 2021 roku Rep. A Nr
5523/2021 Powiat Wodzisławski zrzekł się nieodpłatnego prawa
użytkowania (tj. ograniczonego prawo rzeczowego) na prawie
użytkowania wieczystego części nieruchomości zabudowanej, należącej
do Miasta Radlin, oznaczonej geodezyjnie działką nr 4435/268 o pow.
0.2155 ha, położonej w Radlinie, obręb Biertułtowy, karta mapy 2,
zapisanej w Księdze Wieczystej Nr GL1W/00050794/8 prowadzonej
przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu
Śląskim.
5. Ustanowienie przez Powiat odpłatnej służebności przesyłu oraz
odpłatnej służebności gruntowej w 2021 roku.
Powiat Wodzisławski na podstawie aktu notarialnego z dnia 7 czerwca
2021 roku Rep. A Nr 3962/2021 ustanowił odpłatną służebność przesyłu
na rzecz przedsiębiorcy ORANGE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego położonej
w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92 oznaczonej działką nr 2535/19
o pow. 3.2167 ha. Ponadto na podstawie aktu notarialnego z dnia 7
czerwca 2021 roku Rep. A Nr 3968/2021, Powiat Wodzisławski
ustanowił na czas nieokreślony odpłatną służebność gruntową, na
nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie działką nr 2544/145 o pow.
5,8674 ha, położonej w Wodzisławiu Śląskim, obręb Wodzisław, karta
mapy 8, wpisanej do księgi wieczystej Nr GL1W/00051083/8
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, na rzecz
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każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, stanowiącej
działkę nr 392/82 oraz działkę nr 507/82.

H
HONOROWY PATRONAT
W 2021 roku do starosty wodzisławskiego wpłynęło 14 wniosków
o udzielenie patronatu nad wydarzeniami w obszarze m.in. kultury,
oświaty, sportu, rozrywki, pomocy społecznej, bezpieczeństwa oraz
promocji inicjatyw społecznych. W jednym przypadku starosta nie objął
proponowanej akcji patronatem ze względu na brak jasnej deklaracji na
temat niekomercyjnego charakteru przedsięwzięcia.
Tabela 18 Zestawienie wniosków o patronat honorowy starosty wodzisławskiego lub
organów powiatu.
Lp.

1.

Wnioskodawca

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
w Wodzisławiu Śląskim

2.

Fundacja Mediatio Opole

3.

Powiatowy Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
w Wodzisławiu Śląskim

4.

Fundacja Wspieramy
Legionowo

5.

Stowarzyszenie Promocji
Aktywnego Wypoczynku
SPAW Wodzisław Śląski
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Wydarzenie

Informacja o patronacie

Powiatowe konkursy:
„Starcie tytanów”, „Prove
your English”, „Spacer po
wyobraźni” oraz zawody
pływackie szkół
ponadpodstawowych

Wydarzenia zostały
objęte patronatem
starosty
wodzisławskiego

Projekt „Siłą jest dialog”
(promocja mediacji
realizowanej przez
wnioskodawcę)

Wydarzenie nie zostało
objęte patronatem
starosty
wodzisławskiego
z uwagi na brak
deklaracji na temat
niekomercyjnego
charakteru projektu

Regionalny Konkurs
„Uwolnij wyobraźnię –
stwórz komiks” w ramach
III edycji cyklu
„LinquART.eu”
Koncert Wiosennego
Czarowania w Czyżowicach
– Droga do Polski (koncert
we współpracy z ZHP
Ziemi Wodzisławskiej
i 16. DH Żwirki i Wigury
w Czyżowicach)
Śląski Maraton Rowerowy
24H

Wydarzenie zostało
objęte patronatem
starosty
wodzisławskiego

Wydarzenie zostało
objęte patronatem
starosty
wodzisławskiego
Wydarzenie zostało
objęte patronatem
starosty
wodzisławskiego
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Lp.

Wnioskodawca

Wydarzenie

Informacja o patronacie

6.

Zrzeszenie Miłośników
Drobnego Inwentarza
Radlin

Wystawa Drobnego
Inwentarza

Wydarzenie zostało
objęte patronatem
starosty
wodzisławskiego

7.

Polski Związek Hodowców
Gołębi Pocztowych
Rydułtowy

95-lecie działalności
PZHGP oraz 40-lecie
oddania do użytku
pierwszego w Polsce Domu
Hodowcy

Wydarzenie zostało
objęte patronatem
starosty
wodzisławskiego

8.

Szlachetna Paczka Rejon
Wodzisław Śląski

Akcja charytatywna
„Szlachetna Paczka”

9.

Szlachetna Paczka Rejon
Wodzisław Śląski dla
Podlasia

Akcja charytatywna
„Szlachetna Paczka” –
akcja dla Podlasia

10.

NSZZ Policjantów Zarząd
Terenowy w Wodzisławiu
Śląskim

Zawody wędkarskie dla
formacji mundurowych

11.

Zespół Szkół
Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śląskim

IX Konkurs Artystyczny
„Barwy Jesieni”

12.

13.

14.

Zespół Placówek SzkolnoWychowawczoRewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śląskim
Stowarzyszenie
Wychowanków
Politechniki Śląskiej
Oddział CKI w Rybniku
Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
w Wodzisławiu Śląskim

Festiwal Piosenki Karaoke
ŚpiewaMy
„Energia, środowisko,
eksploatacja kopalin –
zarządzanie i
zrównoważony rozwój”
Konkursy: „Ubierz się
w książkę”, „Starcie
tytanów”, „Prove Your
English”, „Spacer po
wyobraźni” – edycja 2022

Wydarzenie zostało
objęte patronatem
starosty
wodzisławskiego
Wydarzenie zostało
objęte patronatem
starosty
wodzisławskiego
Wydarzenie zostało
objęte patronatem
starosty
wodzisławskiego
Wydarzenie zostało
objęte patronatem
starosty
wodzisławskiego
Wydarzenie zostało
objęte patronatem
starosty
wodzisławskiego
Wydarzenie zostało
objęte patronatem
starosty
wodzisławskiego
Wydarzenie zostało
objęte patronatem
starosty
wodzisławskiego

I
INWESTYCJE
Inwestycje drogowe
W roku 2021 zrealizowano oraz rozpoczęto inwestycje drogowe na łączną
kwotę 24 693 559,79 zł., Dodatkowo w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskano promesę
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w wysokości 14 060 000,00 zł na realizację inwestycji „Przebudowa drogi
powiatowej 5036S ul. Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni”. Zadanie
będzie wykonywane w latach 2022 – 2024.
Natomiast w samym 2021 roku zrealizowane zostały inwestycje o łącznej
wartości 9 342 806,92 zł, wśród których na szczególną uwagę zasługują
następujące zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 5047S (ul. Dworcowa) w Łaziskach

Realizacja zadania polegała na przebudowie konstrukcji jezdni na łącznej
długości 715 mb, wykonano także 533 mb rowów odwadniających oraz
180 mb drenażu.
Wartość inwestycji: 1 046 212,95 zł.
Dofinansowanie z Gminy w kwocie: 522 074,26 zł.
Finansowanie Powiatu: 524 138,69 zł.
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Przebudowa nawierzchni ul. Grodzisko w Wodzisławiu Śląskim

Realizacja inwestycji polegała na wymianie nawierzchni jezdni na długości
1160 mb, przebudowie chodnika na odcinku 226 mb oraz wykonaniu 937
mb poboczy utwardzonych.
Wartość inwestycji: 1 000 028,91 zł.
Dofinansowanie z Miasta w kwocie: 498 919,41 zł.
Finansowanie Powiatu: 501 109,50 zł.
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Przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie

Zadanie obejmowało kompleksową przebudowę drogi na ogólnej długości
872 mb.
Zakres robót:
− wykonanie konstrukcji jezdni,
− wykonanie chodników,
− wykonanie odwodnienia,
− wykonanie ścieżki rowerowej,
− oznakowanie pionowe i poziome,
− likwidacja tunelu drogowego.
Zadanie realizowane było w latach 2020 - 2021
Koszt inwestycji: 4 008 561,13 zł.
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 722 549,78zł.
Dofinansowanie Miasta
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w roku 2020:
w roku 2021:
Finansowanie
w roku 2020:
w roku 2021:

552 835,45
588 686,80
Powiatu
554 251,45
590 237,65

zł.
zł.
zł.
zł.

Inwestycje realizowane przez Powiatowy Zakład Zarządzania
Nieruchomościami
Tabela 19 Zadania zrealizowane w nieruchomościach zarządzanych przez Powiatowy
Zakład Zarządzania Nieruchomościami oraz w ramach obsługi wspólnej w 2021 roku.
Środki
Środki
Wartość
Lp.
Nazwa zadania
z budżetu
zewnętrzne
zadania
powiatu
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim

1.

Wymiana źródła ciepła
i instalacji c.o., cwu oraz wodkan w Rogowie ul. Parkowa 10

34 778,76 zł

170 731,57 zł

205 510,33 zł

2.

Wymiana źródła ciepła
i instalacji c.o. w Skrzyszowie
ul. Wyzwolenia 10

184 400,00 zł

-

184 400,00 zł

3.

Modernizacja sanitariatów
w Syryni ul. Krzyżowa 9

59 562,80 zł

-

59 562,80 zł

4.

Przystosowanie pomieszczeń
na potrzeby archiwum
zakładowego Starostwa
Powiatowego

138 728,49 zł

-

138 728,49 zł

5.

Zagospodarowanie terenu wraz
z montażem szlabanu wokół
budynku przy ul. Wyszyńskiego
41 w Wodzisławiu Śląskim

75 824,79 zł

-

75 824,79 zł

6.

Modernizacja instalacji c.o.
w budynku przy ul.
Żeromskiego 18A
w Wodzisławiu Śląskim

19 395,11 zł

100 102,63 zł

119 497,74 zł

7.

Modernizacja sanitariatów
w Radlinie ul. Orkana 10

80 037,10 zł

-

80 037,10 zł

8.

Rozbudowa miejsc postojowych
wraz ze zmianą organizacji
ruchu wokół budynku
w Rydułtowach ul. Strzelców
Bytomskich 11

125 801,73 zł

-

125 801,73 zł

718 528,78 zł

270 834,20 zł

989 362,98 zł

RAZEM PZZN:
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Lp.

Nazwa zadania

Środki
z budżetu
powiatu

Środki
zewnętrzne

Wartość
zadania

Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie

1.

2.

Wymiana ogrodzenia wokół
budynku Branżowej Szkoły I
stopnia przy ul. Orkana 23
w Radlinie
Projekt koncepcyjny: Adaptacja
budynku przy ul. Orkana 23
w Radlinie na potrzeby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej

0,00 zł

144 016,60 zł

144 016,60 zł

17 000,00 zł

-

17 000,00 zł

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

3.

Roboty modernizacyjne
w budynku Zespołu Szkół
Technicznych w Wodzisławiu
Śląskim

285 000,00 zł

-

285 000,00 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach

4.

Dokumentacja projektowa:
Budowa parkingu dla Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych
w Rydułtowach przy ulicy
Obywatelskiej 30 wraz ze
zjazdem z drogi publicznej

24 650,00 zł

-

24 650,00 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie

5.

Dokumentacja projektowa:
Przebudowa instalacji
elektrycznej wraz
z wykonaniem oświetlenia
awaryjnego w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Pszowie

9 700,00 zł

-

9 700,00 zł

6.

Dokumentacja projektowa:
Wymiana hydrantów
w budynku Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Pszowie

7 995,00 zł

-

7 995,00 zł

7.

Remont dachu nad salą
gimnastyczną wraz
z łącznikiem w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Pszowie

51 474,93 zł

-

51 474,93 zł

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

8.

Likwidacja barier
architektonicznych poprzez
budowę dźwigu osobowego
w Zespole Placówek SzkolnoWychowawczo-Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śląskim
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315 455,00 zł

124 045,00 zł

439 500,00 zł
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Lp.

Nazwa zadania

Środki
z budżetu
powiatu

Środki
zewnętrzne

Wartość
zadania

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

9.

Remont i wzmocnienia
konstrukcji dachu sali
gimnastycznej Powiatowego
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Wodzisławiu Śląskim

136 453,10 zł

-

136 453,10 zł

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim

10.

Dokumentacja projektowa:
Budowa wymiennikowni ciepła
wraz z adaptacją instalacji
w budynku I Liceum
Ogólnokształcącego im. 14
Pułku Powstańców Śląskich
przy ulicy Szkolnej 1
w Wodzisławiu Śląskim

46 740,00 zł

-

46 740,00 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim

11.

Dokumentacja projektowa:
Zagospodarowanie terenu
wokół budynku Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych
w Wodzisławiu Śląskim przy
ulicy Wyszyńskiego 39

29 520,00 zł

-

29 520,00 zł

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

12.

13.

14.

15.

Zabudowa urządzeń do
kompensacji mocy biernej
w budynkach Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu
Śląskim przy ulicach
Bogumińskiej 2 i Pszowskiej 92
Wymiana klimatyzatora
w serwerowni w budynku
Starostwa Powiatowego przy
ulicy Bogumińskiej 2
w Wodzisławiu Śląskim
Wymiana paneli i malowanie
pomieszczeń biurowych
w budynku Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu
Śląskim przy ulicy
Bogumińskiej 2
Wymiana klimatyzatorów
w budynkach Starostwa
Powiatowego przy ulicy
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43 419,00 zł

-

43 419,00 zł

5 000,00 zł

-

5 000,00 zł

52 152,00 zł

-

52 152,00 zł

44 500,00 zł

-

44 500,00 zł
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Środki
z budżetu
powiatu

Środki
zewnętrzne

Wartość
zadania

RAZEM Jednostki:

1 069 059,03 zł

268 061,60 zł

1 337 120,63 zł

OGÓŁEM:

1 787 587,81 zł 538 895,80 zł

2 326 483,61 zł

Lp.

Nazwa zadania
Pszowskiej 92 i ulicy
Bogumińskiej 2 w Wodzisławiu
Śląskim

J
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieści się przy ulicy Wałowej 30
w Wodzisławiu Śląskim. Jednostka realizuje zadania głównie w ramach
trzech podstawowych obszarów działalności: pomocy społecznej, pieczy
zastępczej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2021 dostępne jest pod
adresem: https://bip.powiatwodzislawski.pl/pozostale-protokoly-z-obradsesji-rady-powiatu w zakładce Protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego w dniu 27 kwietnia 2022 roku i stanowi załącznik nr 3 do
powyższego protokołu.
Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim
Powiatowy Urząd Pracy mieści się przy ulicy Michalskiego 12
w Wodzisławiu Śląskim. Jednostka realizuje zadania samorządu powiatu
w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy.
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarządcą dróg powiatowych
jest Zarząd Powiatu Wodzisławskiego. W jego imieniu zadania w zakresie
administracji drogowej realizuje Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Syryni, przy ulicy Raciborskiej 3.
Sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2021 dostępne jest pod
adresem: https://bip.powiatwodzislawski.pl/pozostale-protokoly-z-obradsesji-rady-powiatu w zakładce Protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego w dniu 27 kwietnia 2022 roku i stanowi załącznik nr 9 do
powyższego protokołu.
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Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim,
mieści się przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41 i działa jako
jednostka budżetowa Powiatu Wodzisławskiego, prowadząc przy tym
racjonalną gospodarkę remontową i inwestycyjną, systematycznie
poprawiając stan techniczny i funkcjonalny
administrowanych/zarządzanych nieruchomości.
Sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2021 dostępne jest pod
adresem: https://bip.powiatwodzislawski.pl/pozostale-protokoly-z-obradsesji-rady-powiatu w zakładce Protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego w dniu 27 kwietnia 2022 roku i stanowi załącznik nr 10
do powyższego protokołu.
Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu
Śląskim
Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu
Śląskim od czasu powstania zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym. Jednostka realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie
wspierania osób niepełnosprawnych. Zakład mieści się w budynku starego
szpitala przy ulicy Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim.

K
KARTA POLAKA

W 2021 roku Starosta Wodzisławski wypłacił świadczenie pieniężne dla 3
osób posiadających Kartę Polaka. Środki finansowe na wypłatę ww.
świadczeń pochodzą z budżetu Państwa, przekazywane są przez
Wojewodę Śląskiego w formie dotacji celowej w dziale 853, rozdziale
85395, paragraf 2110. Otrzymywana dotacja w całości pokrywa wydatki
związane z wypłatą świadczeń.
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KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Zgodnie z ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych
w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
powołuje się komisje bezpieczeństwa i porządku.
W 2021 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pracowała w składzie:
1. Leszek Bizoń – Przewodniczący Komisji
2. Barbara Orzechowska – powołana przez Starostę,
3. Marek Misiura – powołany przez Starostę
4. Krzysztof Kowalik – powołany przez Starostę
5. Joanna Rduch - Kaszuba – delegowana przez Radę Powiatu,
6. Sławomir Szurek – delegowany przez Radę Powiatu,
7. Marek Ryszka – delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji,
8. Artur Szwed - delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji.
W pracach Komisji uczestniczył także wskazany przez Prokuratora
Okręgowego w Gliwicach Prokurator Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim
Marcin Felsztyński.
Komisja zgodnie z planem pracy dokonała oceny stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego w Powiecie Wodzisławskim za 2021 rok i bieżący
okres 2022 roku, oceny stanu bezpieczeństwa budowlanego oraz sanitarno
– weterynaryjnego za wskazany okres. Zapoznając się z materiałami
z policji, innych służb i inspekcji oraz straży oceniła stan bezpieczeństwa
jako dobry.
Pozytywnie zaopiniowała także projekt budżetu Powiatu Wodzisławskiego
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na 2022 rok.
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KONSUMENCI

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową (art. 22(1) KC).
Powiatowy Rzecznik Konsumentów i jego Biuro świadczy pomoc z zakresu
prawa konsumenckiego mieszkańcom naszego powiatu będącymi
konsumentami.
Zadania z zakresu ochrony praw konsumenta wykonywane są na bieżąco
w zależności od potrzeb, w tym m.in.:
− udzielanie poradnictwa w zakresie prawa konsumenckiego,
− prowadzenie postępowań w zakresie praw konsumenckich.
Powyższe zadania wykonywane są na podstawie przepisów ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów. Porady udzielane są w różnych
formach: poprzez konsultacje osobiste, telefoniczne oraz za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
Postępowania prowadzone są na wniosek konsumenta. Wystąpienia
Rzecznika konsumentów mają charakter wyjaśniający i interwencyjny,
oraz zmierzają do polubownego zakończenia sporu.
Rok 2021:
Ilość udzielonych porad: 1655
Ilość prowadzonych postępowań: 136
Podczas pandemii COVID-19
Z powodu stanu pandemii COVID-19 w 2021 roku i wprowadzonego
reżimu sanitarnego, funkcjonowanie Rzecznika konsumentów zostało
dostosowane do ówczesnych okoliczności.
Biuro PRK pracowało ograniczając bezpośrednią obsługę klientów,
zalecając mieszkańcom korzystanie z kanałów komunikacyjnych na
odległość, czyli telefonicznie i mailowo. W całym 2021 roku utrzymywano
reżim sanitarny podczas bezpośredniej obsługi petentów, zmierzający do
minimum kontaktów z klientami np. stosowanie masek zasłaniających
twarz, osłon z pleksi na biurkach, dostęp do płynu dezynfekującego,
wcześniejsze umawianie na wizyty, ograniczanie swobodnego poruszania
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się petentów na korytarzach starostwa poprzez zastosowanie dzwonka
przy wejściu na piętro, na którym znajduje się biuro PRK.
Z powyższych powodów wpłynęła mniejsza ilość wniosków konsumentów
o pomoc w porównaniu z poprzednimi latami. Wnioski o interwencje
wpływały także drogą elektroniczną poprzez platformę SEKAP podpisane
profilem zaufanym.
Porady udzielane były na bieżąco, a ich liczba jest stale wysoka.
W trakcie pandemii zmieniła się struktura spraw, znacznie mniej było
reklamacji odzieży i obuwia. Przybyło spraw nowych związanych
z pandemią, które były trudniejsze pod względem prawnym. Pytania
dotyczyły m.in. możliwości dochodzenia zwrotu pieniędzy:
− zaliczek i zadatków za odwołane wczasy, pobyty w pensjonatach,
wesela, komunie i imprezy rodzinne,
− opłat za odwołane usługi edukacyjne i opiekuńcze np. żłobki, kursy,
różne zajęcia dla dzieci i młodzieży, obiady szkolne,
− abonamentów za odwołane usługi rekreacyjne i sportowe np. siłownie,
zajęcia fitness itp.
Zgłaszano pytania o stosowanie przepisów anty-covidowych dotyczących
m.in. ograniczeń ilości klientów, obowiązku noszenia maseczek
w sklepach.
KULTURA
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Działalność kulturalna prowadzona przez Powiat Wodzisławski wynika
bezpośrednio z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym. W zakresie kultury działania realizowane są na podstawie
ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opieki nad zabytkami oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku
o bibliotekach. Realizowane zadania wynikają także ze Strategii Rozwoju
Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2025. (Uchwała nr VII/87/2015
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie
przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 20152025”). Działania w tym zakresie realizuje Wydział Promocji, Kultury
i Sportu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Wypełniając
zadania wynikające bezpośrednio z cytowanych ustaw wydział realizuje
coroczne procedury konkursowe wyłaniania i przyznawania Nagród
Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury. Organizuje też imprezy
kulturalne o zasięgu powiatowym, ponadpowiatowym i regionalnym.
Ponadto wydział współpracuje z samorządami, instytucjami
i organizacjami NGO, bierze udział w inicjatywach zewnętrznych, tworzy
sprzyjające warunki rozwoju inicjatyw kulturalnych. Służą temu m.in.
rozpoczęte w 2016 roku cykliczne spotkania z przedstawicielami ośrodków
kultury z całego powiatu (których wymiernym efektem jest realizacja
Powiatowego Festiwalu Kultury), promowanie imprez kulturalnych poprzez
ich prezentację na stronie internetowej Powiatu, organizowanie
i współorganizowanie wystaw i wernisaży z podmiotami zewnętrznymi
(w tym z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną). Wydział obsługuje też
realizację i rozliczenie wykonanych zadań w zakresie dotacji
przekazywanych corocznie przez Powiat Wodzisławski Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej. W 2021 roku Powiat wsparł działanie
popularyzujące czytelnictwo wśród młodzieży szkolnej poprzez przekazani
materiałów promocyjnych na nagrody dla laureatów IV edycji konkursu
fotograficznego „Z książką mi do twarzy” zorganizowanego przez
Towarzystwo Nauczycieli i Bibliotekarzy Szkół Polskich oddział w Rybniku.
Liczba uczestników: 43. Liczba nadesłanych prac: 90. Wśród laureatów
znalazła się uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu
Śląskim, która zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych.
W 2021 roku Uchwałą nr 869/2021 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie przyznania dorocznych Nagród
Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznano osiem nagród.
Za osiągniecia o istotnym znaczeniu nagrodę otrzymały 4 osoby, za
całokształt działalności kulturalnej również 4 osoby. Łączna wartość
Nagród Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury wyniosła 16 000,00
zł. W 2021 roku działalność kulturalna w zakresie imprez plenerowych, ze
względu na zagrożenia i obostrzenia związane z pandemią COVID – 19,
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została ograniczona. Złagodzenie ograniczeń w drugim kwartale 2021 roku
pozwoliło jednak na zorganizowanie dwudniowego FESTIWAL KRAINY
GÓRNEJ ODRY z udziałem kilku tysięcy mieszkańców powiatu.

L
LEŚNICTWO
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tekst jednolity z 2021 r., poz. 1275 ze zm.) starosta sprawuje nadzór nad
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Na mocy art. 5 ust. 3 ww. ustawy Starosta Wodzisławski na mocy
porozumienia powierzył przedmiotowy nadzór Nadleśniczemu Lasów
Państwowych Nadleśnictwa Rybnik w Rybniku. Porozumieniem tym objęto
lasy stanowiące własność osób fizycznych. Nadleśnictwo przekłada
Staroście sprawozdanie z realizacji zadań.
Starosta, po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego,
zatwierdza uproszczone plany urządzenia lasu, który są opracowywane na
zlecenie Starosty co 10 lat.
Na podstawie sporządzonych Planów wydano 1435 zaświadczeń
i informacji o objęciu działki Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu.
Dla porównania w roku 2020 wydano 1121 ww. dokumentów.
Wykres 11 Wydane zaświadczenia i informacje o objęciu działki Uproszczonym Planem
Urządzenia Lasu.

Ł
ŁOWIECTWO
Zgodnie z ustawy dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) hodowanie lub utrzymywanie chartów
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rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty właściwego ze
względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania,
wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub
utrzymywać takiego psa.
Starosta zezwolił na utrzymywanie dwóch psów rasy chart (w roku 2020
zezwolono na utrzymywanie jednego charta z rasy chart polski.)
Na zasadzie przepisu art. 9 ust. 2 ustawy dnia 13 października 1995 r.
Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) Starosta może
wyrazić zgodę, na okres do 6 miesięcy, na przetrzymywanie zwierzyny,
osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub
innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia
koniecznej opieki i leczenia. Zwierzyna ta powinna następnie być
przekazana uprawnionym podmiotom w celu dalszej hodowli. W roku 2021
Starosta nie wydał zgody na przetrzymywanie zwierzyny, w oparciu o ww.
przepis prawa.
Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy dnia 13 października 1995 r. Prawo
łowieckie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.) w przypadku
szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów
produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta,
w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję
o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym
zwierzyny.
Na terenie powiatu wodzisławskiego, w szczególności na terenie miasta
Wodzisławia Śląskiego, mieszkańcy zaobserwowali wzmożoną aktywność
dzików. Dziki pojawiają w pobliżu zabudowań mieszkalnych, a także na
drogach publicznych.
Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w dniu 28 kwietnia
2021 r. Starosta Wodzisławski wydał decyzję o przeprowadzeniu odstrzału
redukcyjnego 20 sztuk zwierzyny z gatunku dzik (Sus scrofa), na terenie
miasta Wodzisławia Śląskiego oraz ustalił warunki jego przeprowadzenia.
Z zebranych dowodów w toku prowadzonego postępowania
administracyjnego zakończonego ww. decyzją wynikało, że miało miejsce
szczególne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania obiektów
użyteczności publicznej, jakimi są drogi, czy obiekty szkolne. Zebrano
informacje od zarządców obiektów użyteczności publicznej o zagrożeniu
dla tych obiektów ze strony zwierzyny z gatunku dzik.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż z informacji przekazanej przez Zarząd
Okręgowy Polskiego Związku Katowice wynika, że na terenach obwodów
nr: 161, 162 i 172 w roku łowieckim 2021 odstrzelono 426 szt. dzików,
pomimo że na rok łowiecki 2021 zaplanowano do odstrzału 138 szt.
dzików. Dodatkowo w ww. rozporządzeniu Wojewody Śląskiego do
odstrzału sanitarnego w roku 2021 przewidziano 128 szt. dzików.
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Starosta Wodzisławski zwrócił się z prośbą do Wojewody Śląskiego
o zabezpieczenie środków na przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego
zwierzyny łownej, na podstawie ww. decyzji, w ilości 20 szt.
Wojewoda Śląski poinformował, że w ramach rezerw celowych
zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2021 rok nie ma możliwości
pozyskania dodatkowych środków na ten cel. Jednocześnie wskazano, że
Wojewoda wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie opinii, czy
zadania określone w art. 45 ust. 3 - 4 Prawa łowieckiego należy traktować
jako zadania własne powiatu, czy zlecone z zakresu administracji
rządowej.
Stanowisko Ministra Klimatu i Środowiska jednoznacznie wskazało
w swojej opinii, iż finansowanie z dotacji budżetu państwa zadań
określonych w art. 45 ust. 3 Prawa łowieckiego, nie jest prawnie
uzasadnione. Zadania te są zadaniami własnymi powiatów i miast na
prawach powiatu, a dochody uzyskane z odstrzału redukcyjnego zwierzyny
poza terenami łowieckimi w 100% należne są Skarbowi Państwa.

M
MAGAZYN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W 2021 roku przekazano do KP PSP w Wodzisławiu Śląskim, na podstawie
umowy użyczenia, zakupiony przez Powiat namiot pneumatyczny Endini V40 za kwotę 27 675,00 zł. Zakup został zrealizowany wspólnie z Gminą
Godów, która przekazała dotację w kwocie 6 800,00 zł. Pozostałą część
stanowiły środki własne pochodzące z rezerwy celowej na zarządzanie
kryzysowe.
Na zakup wyposażenia do magazynu Powiat przeznaczył, do dnia
sporządzenia niniejszej informacji, ponad 670 000,00 zł. Dotychczasowy
udział gmin we współfinansowaniu magazynu wynosi 98 546,00 zł
i przedstawia się następująco:
Tabela 20 Udział gmin we współfinansowaniu magazynu.
Gmina

2012–2017

2018

2019

2020

2021

Godów

39 946,00

0,00

0,00

0,00

6 800,00

Gorzyce

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lubomia

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mszana

7 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Marklowice

8 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

91 746,00

0,00

0,00

0,00

6,800
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MATURY
Tabela 21 Ostateczne wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021
w szkołach młodzieżowych i dla dorosłych w zestawieniu z wynikami z egzaminem
maturalnym w roku szkolnym 2019/2020.
Liczba
Zdało
Zdawalność
zdających
Typ szkoły
Nazwa szkoły
2019/ 2020/ 2019/ 2020/
2019/
2020/
2020
2021
2020
2021
2020
2021
I Liceum
Liceum
Ogólnokształcące im. 14
220
237
213
233
96,82% 98,31%
Ogólnokształcące
Pułku Powst. Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim
Zespół Szkół
Liceum
Ponadpodstawowych
92
110
86
104
93,48% 94,55%
Ogólnokształcące
w Wodzisławiu Śląskim
Zespół Szkół
Liceum
Technicznych
28
23
82,14%
Ogólnokształcące
w Wodzisławiu Śląskim
Liceum
Liceum
Ogólnokształcące im.
68
56
53
39
77,94% 69,64%
Ogólnokształcące
Noblistów Polskich
w Rydułtowach
Zespół Szkół
Liceum Sztuk
Ponadpodstawowych
18
16
18
14
100%
87,50%
Plastycznych
w Wodzisławiu Śląskim
Zespół Szkół
Ogólnokształcąca
Ponadpodstawowych
11
11
100,00%
Szkoła Sztuk Pięknych
w Wodzisławiu Śląskim
Zespół Szkół
Technikum
Technicznych
188
147
175
137
93,09% 93,20%
w Wodzisławiu Śląskim
Powiatowe Centrum
Kształcenia
Technikum
Zawodowego
79
117
56
88
70,89% 75,21%
i Ustawicznego
w Wodzisławiu Śląskim
Zespół Szkół
Technikum
Ekonomicznych
103
136
85
102
82,52% 75,00%
w Wodzisławiu Śląskim
Zespół Szkół
Technikum
Ponadpodstawowych
8
6
75,00%
w Pszowie
Zespół Szkół
Technikum
Ponadpodstawowych
42
45
27
27
64,29% 60,00%
w Rydułtowach
Powiatowe Centrum
Liceum
Kształcenia
Ogólnokształcące dla
Zawodowego
11
17
6
3
54,55% 17,65%
Dorosłych
i Ustawicznego
w Wodzisławiu Śląskim
RAZEM

829

920

725

781

87,45%

84,89%

Z analiz zdawalności egzaminu maturalnego wynika, że od kilku lat
zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat
Wodzisławski jest wyższa niż średnia w kraju i w województwie.
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N
NIEODPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie wodzisławskim realizowana jest na
mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W 2021
roku na terenie powiatu wodzisławskiego działało 6 punktów
nieodpłatnego poradnictwa, w których udzielana była nieodpłatna pomoc
prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym:
1. 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, to jest:
a) punkt w Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 164 obsługiwany przez radców prawnych wskazanych
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach, w którym
w 2021 roku udzielono 493 porady,
b) punkt w Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim
ul. 26 Marca 164 obsługiwany przez adwokatów wskazanych przez
Izbę Adwokacką w Katowicach, w którym w 2021 roku udzielono
459 porad,
c) punkt w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks” w Rydułtowach
ul. Strzelców Bytomskich 9a obsługiwany przez radców prawnych
i adwokatów, w którym w 2021 roku udzielono 380 porad,

d) punkt w Urzędzie Miasta Pszów ul. Pszowska 534 prowadzony przez
organizację pozarządową - Fundację Togatus Pro Bono z Olsztyna,
w którym w 2021 roku udzielono 395 porad,
2. 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzone przez
organizację pozarządową - Stowarzyszenie na Rzecz poradnictwa
Obywatelskiego „Dogma” z Katowic, wyłonioną w otwartym konkursie
ofert, to jest:
a) punkt w Centrum Usług Społecznych w Radlinie ul. Korfantego 87,
w którym udzielono 350 porad,
b) punkt w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach ul. Kopernika
8/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim „Oaza Aktywności” ul. Wałowa 30, w którym udzielono 287 porad.
Łącznie udzielono 2364 porady (637 porad w ramach poradnictwa
obywatelskiego i 1727 porad prawnych).
Wykres 12 Ilość porad udzielonych w punktach w 2021 roku.

ILOŚĆ PORAD
Punkt nr 1 w Wodzisławiu Śl.

493

Punkt nr 2 w Wodzisławiu Śl.

459

Punkt w Pszowie

395

Punkt w Rydułtowach

380

Punkt w Radlinie

350

Punkt w Gorzycach/Wodzisławiu Śl.

287
0

100

200

300

400

500

600

− punkt obsługiwany przez radców prawnych w Wodzisławiu Śląskim:
493 porady,
− punkt obsługiwany przez adwokatów w Wodzisławiu Śląskim: 459
porad,
− punkt prowadzony przez Fundację Togatus Pro Bono w Pszowie: 395
porad,
− punkt obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych
w Rydułtowach: 380 porad,
− punkt prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego „Dogma” w Radlinie: 350 porad,
− punkt obsługiwany przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego „Dogma” Gorzycach/Wodzisławiu Śl.: 287 porad.
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W związku ze zwiększoną ilością zachorowań na COVID-19 w okresie od 3
listopada 2020 r. do 15 stycznia 2021 roku oraz od 1 kwietnia do 30
kwietnia 2021 roku punkty nieodpłatnego poradnictwa funkcjonowały
w trybie zdalnym. Porady udzielane były wyłącznie za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość, głównie telefonicznie.
W pozostałym czasie porady udzielane były stacjonarnie z zachowaniem
reżimu sanitarnego.
Wykres 13 Dziedziny prawa, z których udzielano porad w 2021 roku.

Prawo ubezpieczeń
społecznych, prawa do
opieki zdrowotnej
4%

Prawo
administracyjne, z
wyjątkiem prawa
podatkowego
4%

DZIEDZINY PRAWA
Inne
4%

Prawo pracy
5%

Prawo karne
9%

Prawo cywilne
49%

Prawo rodzinne
25%

−
−
−
−
−
−
−

prawo cywilne: 49%,
prawo rodzinne: 25%,
prawo karne: 9%,
prawo pracy: 5%,
prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej: 4%,
prawo administracyjne, z wyjątkiem prawa podatkowego: 4%,
inne: 4%.

W ramach dotarcia do jak największej liczby odbiorców na stronie
internetowej Powiatu Wodzisławskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim prowadzono specjalnie
dedykowane zakładki nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnemu
poradnictwu obywatelskiemu, gdzie znajdowały się wszelkie niezbędne
informacje dotyczące nieodpłatnego poradnictwa, w tym m.in.
harmonogram działania punktów oraz zasady udzielania porad.
W 2021 roku punkty nieodpłatnego poradnictwa promowane były także na
portalu internetowym Nowiny.pl oraz w bezpłatnym czasopiśmie Starostwa
Powiatowego „Wieści Powiatu Wodzisławskiego”. Ponadto na terenie
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powiatu wodzisławskiego rozwieszono plakaty informujące o działalności
punktów.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na
terenie powiatu finansowane były na podstawie umowy o przekazanie
dotacji celowej z budżetu państwa zawartej pomiędzy Skarbem Państwa –
Wojewodą Śląskim, a Powiatem Wodzisławskim. Łączna kwota wydatków
w tym zakresie za 2021 roku wyniosła 393 367,62 zł.
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Wodzisławiu Śląskim realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.
Jest jednostką o uprawnieniach organu orzekającego o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności. Zespół realizuje zadania określone
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, dotyczące wydawania orzeczeń o niepełnosprawności
dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia, orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny) osobom, które
ukończyły 16 rok życia oraz orzeczeń do ulg i uprawnień dla osób
posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy będących mieszkańcami powiatu wodzisławskiego. Na podstawie
wydanych orzeczeń, Zespół na wniosek strony wydaje karty parkingowe
oraz legitymacje potwierdzające niepełnosprawność. Orzeczenia
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności uprawniają
również do korzystania z innych uprawnień i dofinansowań np.: świadczeń
z pomocy społecznej, dofinansowania ze środków PFRON na likwidację
barier architektonicznych, technicznych, komunikacyjnych, udziału
w turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowania do zakupu przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych. Określają wskazania do pracy
w zakładzie pracy chronionej, zakładzie aktywizacji zawodowej lub
uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.
Tabela 22 Ilość załatwianych spraw przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności.
Rok

Ilość złożonych
wniosków

Ilość wydanych
orzeczeń

Ilość wydanych kart
parkingowych

Ilość wydanych
legitymacji

2018

2583

2362

564

813

2019

2773

2634

757

1000
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Rok

Ilość złożonych
wniosków

Ilość wydanych
orzeczeń

Ilość wydanych kart
parkingowych

Ilość wydanych
legitymacji

2020

1981

2017

742

596

2021

2320

2112

571

567

NOWE WYDARZENIA
Festyn „Barwy Jesieni”

To impreza zorganizowana 12 października 2021 roku wspólnie
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
i powiatowymi instytucjami pomocy społecznej. Podczas festynu
zaprezentowano m.in. stoiska z rękodziełem wykonanym
w poszczególnych jednostkach, program artystyczny w wykonaniu zespołu
Only One z I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu
Śląskim. Odbyły się też konkursy i zabawy dla uczestników.
Zaprezentowano mieszkańcom niektóre jednostki pomocowe powiatu:
Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Perła”, Warsztat Terapii Zajęciowej św.
Hiacynta i Franciszek, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim. Promowany był też wolontariat uczniów I LO
w Wodzisławiu Śląskim na rzecz podopiecznych jednostek pomocowych,
a także idea rodzicielstwa zastępczego.
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„Road Safety Day” (Dzień bezpieczeństwa na drogach)

Przygotowana 21 września 2021 roku wspólne z Komendą Powiatową
Policji i Komendą Powiatowej PSP, której głównym celem była poprawa
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim kształtowanie
prawidłowych zachowań użytkowników dróg. W ramach akcji kierowcy
mogli wziąć udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy czy
wypróbować narko- lub alkogogle imitujące postrzeganie świata pod
wpływem substancji psychoaktywnych. Kierowcom rozdawano broszury
informacyjne i edukacyjne, w tym elementy odblaskowe, a także
okolicznościowe materiały promocyjne przygotowane przez wodzisławskie
Starostwo.
Konkurs Fotograficzny

Pod koniec 2021 roku ogłoszono konkurs „Powiat Wodzisławski w kadrze”,
którego celem jest lepsze poznanie powiatu wodzisławskiego – jego
walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych – poprzez
wyłonienie najciekawszych fotografii wykonanych w sposób nowatorski
i kreatywny, a jednocześnie reprezentujących najwyższą jakość
estetyczną, techniczną, kompozycyjną oraz artystyczną, wywołujących
pozytywne skojarzenie z powiatem wodzisławskim. Finał konkursu oraz
planowane wystawy prac laureatów odbędą się w roku 2022. Konkurs ma
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charakter otwarty i adresowany jest do pełnoletnich mieszkańców powiatu
wodzisławskiego. Tematyka konkursu: „Krajobraz – Przyroda”, „Krajobraz
– architektura i urbanistyka”, „Krajobraz – kultura i tradycja regionu”. Dla
laureatów przewidziano nagrody pieniężne.

O
OBRONA CYWILNA

Zgodnie z art. 137 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, obrona
cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń
użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy
poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk
żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.
W ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy obowiązani
są, m.in. do pełnienia służby w obronie cywilnej, którą odbywa się
w formacjach obrony cywilnej.
Formacje obrony cywilnej są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi
przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej. Formacje obrony
cywilnej składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do
wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych oraz innych jednostek tych
formacji. Tworzą je, w drodze rozporządzenia, ministrowie,
a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci
miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę
występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan
osobowy i organizację wewnętrzną. Formacje obrony cywilnej mogą
tworzyć także pracodawcy.
Formacje obrony cywilnej na terenie Powiatu Wodzisławskiego:
1. Formacje ratownictwa ogólnego:
1) Drużyna ochrony ogólnej – 8
2. Formacje do zadań specjalnych:
1) POADA – 1 (Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania jest
jednostką organizacyjną systemu wykrywania i alarmowania (SWA),
tworzoną jako formacja obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości
do działania. Podlega Staroście Wodzisławskiemu - Szefowi Obrony
Cywilnej Powiatu).
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2) Drużyna schronowa – 2
3) Drużyna pożarnicza – 1
4) Drużyna ratownictwa chemicznego – 1
5) Drużyna ratownictwa przeciwpowodziowego - 1
6) Drużyna wykrywania i alarmowania - 9
7) Drużyna wykrywania zagrożeń – 3
8) Posterunek Alarmowania – 37
W ciągu ostatnich lat nie odnotowano potrzeby uruchamiania formacji OC
i angażowania ich w prowadzone przez inne służby akcje ratownicze.
OBRONNOŚĆ

W roku 2021 r. Starosta Wodzisławski wydał niżej wymienione
zarządzenia obejmujące zagadnienia spraw obronnych:
1. Zarządzenie nr 13/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie utworzenia
i organizacji Punktu Kontaktowego HNS,
2. Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wdrożenia
założeń i schematu akcji kurierskiej w Powiecie Wodzisławskim.
Podstawowym celem wydania wskazanych zarządzeń było usprawnienie
organizacji oraz sposobu realizacji zadań obronnych realizowanych
w powiecie wodzisławskim, w ramach podsystemu niemilitarnego,
związanych z przygotowaniem do wsparcia wojsk sojuszniczych
przebywających lub przemieszczających się przez teren powiatu oraz
wsparciem sił zbrojnych RP w czasie mobilizacji – doręczanie dokumentów
powołania w trybie akcji kurierskiej.
W roku 2021 sfinalizowano prace związane z opracowaniem
najważniejszego dokumentu obronnego w Powiecie – Planu operacyjnego
funkcjonowania powiatu wodzisławskiego w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Plan został
uzgodniony, a następnie zatwierdzony przez Wojewodę Śląskiego.
W roku 2021 dokonano gruntownej aktualizacji dokumentacji Host Nation
Support (HNS) czyli dokumentacji planistycznej wsparcia wojsk
sojuszniczych przemieszczających się lub stacjonujących na terenie
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powiatu. Opracowano nową instrukcję punktu kontaktowego HNS, nowe
upoważnienia do reprezentowania Starosty Wodzisławskiego w kontaktach
z przedstawicielami wojsk własnych i sojuszniczych.
Dokonano gruntownej aktualizacji dokumentacji Akcji Kurierskiej, w tym
opracowano nową mapę akcji kurierskiej. Nowy Plan został uzgodniony
z WKU Rybnik, KPP Wodzisław Śląski oraz zatwierdzony przez Starostę.
Ponadto zebrano z urzędów miast i gmin aktualne dane do uruchomienia
AK, dokonano aktualizacji posiadanej dokumentacji świadczeń na rzecz
obrony (głównie chodziło o uzyskanie nowych wezwań dla kurierów
z urzędów miast i gmin), dane przesłano do WKU.
W dniach 15.10.2021 oraz 09.11.2021 Starostwo wzięło udział
w praktycznych treningach akcji kurierskiej. W treningach uczestniczyli
jako obserwatorzy i kontrolujący: przedstawiciel Wojewody Śląskiego,
Przedstawiciel WSzW Katowice oraz kurier WKU Rybnik doręczający
pakiety dokumentów powołania. Działanie i zaangażowanie kierującego
akcją oraz kurierów Starostwa podczas treningu oraz znajomość tematyki
należy ocenić jako bardzo dobre. Przygotowanie Starostwa Powiatowego
i Starosty Wodzisławskiego jako organu do wykonywania zadań obronnych
związanych z doręczaniem dokumentów powołania w trybie akcji
kurierskiej, należy ocenić na poziomie bardzo dobrym.
W ramach zagadnienia Stałego Dyżuru Starosty przeprowadzono proces
powiadomienia współdziałających jst oraz organów i podmiotów
o aktualizacji danych teleadresowych stałego dyżuru. Ze spraw
technicznych uruchomiono fax i nadano nowy numer faxu, co ułatwi
i usprawni łączność w ramach powiatowego systemu SD. W dniu
25.11.2021 Starostwo wzięło udział w wojewódzkim treningu stałego
dyżuru. Sposób uruchomienia i funkcjonowania SD w powiecie należy
ocenić jako właściwy i sprawny.
W roku 2021 zrealizowano obowiązki szkolenia obronnego, wynikające
z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie
szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1829) oraz zarządzenia nr
46/17 Wojewody Śląskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zasad
organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego (ze zmianami).
Opracowano plan szkolenia obronnego na rok 2021, który został
uzgodniony przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, a następnie
zatwierdzony przez Starostę. Zorganizowano i przeprowadzono powiatowe
teoretyczne szkolenie obronne. Szkolenie dedykowane było dla kadry
kierowniczej Starostwa i kierownictwa JOP. W związku z pandemią
koronawirusa, szkolenie zostało zorganizowane w formie telekonferencji.
Niezależnie od powyższego, pracownik ds. obronnych przeprowadził
szkolenie dla kurierów, jako element przygotowania do treningów akcji
kurierskiej.
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Realizowano również zadania związane z przygotowaniem służby zdrowia
na terenie powiatu wodzisławskiego na potrzeby obronne. Zadanie
polegało na aktualizacji Planu przygotowań podmiotów leczniczych
powiatu wodzisławskiego na potrzeby obronne państwa. Na podstawie
danych cząstkowych z miast i gmin opracowano dane zbiorcze, które
zostały przesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Powiat Wodzisławski, jako podmiot publiczny, jest zobowiązany do
przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tzw.
RODO (ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (2016/679) z dnia 27
kwietnia 2016 r.). Za wykonywanie większości obowiązków i zadań,
wynikających z RODO, odpowiedzialni są kierownicy poszczególnych
powiatowych jednostek organizacyjnych (starostwa, PCPR, PZD, PZZN,
szkół powiatowych, ZAZ itp.). W przypadku większości zadań
realizowanych przez służby Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu
Śląskim funkcję administratora danych pełni Starosta Wodzisławski.
Przetwarzanie danych osobowych przez jednostki Powiatu
Wodzisławskiego jest związane głównie z realizacją zadań statutowych
jednostek, wydawaniem decyzji administracyjnych, prowadzeniem
rejestrów publicznych, wystawianiem i przechowywaniem dokumentów
księgowych. W tego typu przypadkach podstawą przetwarzania danych
osobowych są najczęściej wprost przepisy prawa (głównie ustawy).
Istotną grupę danych osobowych przetwarzanych w jednostkach
powiatowych stanowią również dane przetwarzane w związku
z wykonywaniem umów, których stroną są osoby fizyczne. Dane osobowe
klientów jednostek organizacyjnych mogą być przetwarzane również w na
podstawie zgody osób, których dane dotyczą – np. dane ułatwiające
kontakt z klientami, realizacja projektów edukacyjnych, organizacja
imprez.
Spis treści

Strona 83 z 224

Jednostki organizacyjne powiatu są zobowiązane do stosowania
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić
stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub
wolności osób, których dane są przetwarzane. W szczególności wdrażane
są rozwiązania minimalizujące ryzyka przypadkowego lub niezgodnego
z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia
lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
Każdy, którego dane osobowe przetwarzają jednostki Powiatu
Wodzisławskiego, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, oraz żądania od administratora usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Ponadto osoby te
mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych narusza RODO.
Wszyscy administratorzy z sektora publicznego mają obowiązek powołania
inspektorów ochrony danych. W sprawach związanych z ochroną danych
osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim (e-mail:
iod@powiatwodzislawski.pl) oraz inspektorami powołanymi przez
kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu
Wodzisławskiego (szczegółowe dane kontaktowe do inspektorów znajdują
się na stronach internetowych tych jednostek).
Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie
działania Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim można odnaleźć
na stronie internetowej https://www.powiatwodzislawski.pl/mojedane.
OCHRONA POWIETRZA
Do zadań w zakresie ochrony powietrza należy w szczególności prowadzenie
spraw związanych z:
1. udzielaniem pozwoleń na emisję gazów lub pyłów do powietrza,
2. przyjmowanie zgłoszeń instalacji emitujących gazy i pyły do powietrza,
3. wydawaniem decyzji dotyczących zezwoleń na uczestnictwo we
wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji,
4. zaświadczenie o prowadzeniu instalacji spalania innej, niż wskazanej
w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw.
Udzielono 3 pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza,
prowadzone były 2 postępowania kompensacyjne, przyjęto 2 zgłoszenia
na emisję gazów i pyłów do powietrza, przeprowadzono 10 postępowań
dotyczących zezwoleń na handel emisjami z instalacji i rocznych raportów
emisji.
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Pozwolenia dotyczyły wprowadzania dopuszczalnych ilości substancji
emitowanych do powietrza dla instalacji: malowania zlokalizowanej
w Rydułtowach, instalacji produkcji mięsa i wędlin zlokalizowanej
w Rydułtowach oraz wytwarzania asortymentu pożarniczego oraz
prowadzenia działalności w zakresie okresowych przeglądów i legalizacji
sprzętu pożarniczego zlokalizowanej w Mszanie.
Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (tekst jednolity z 2021 r., Dz. U. poz. 1973 ze zm.) na
obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza,
wyznaczonym w ocenie poziomów substancji w powietrzu, o której mowa
w art. 89, przeprowadzonej przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska, wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza
substancji, dla której standard jakości powietrza został przekroczony,
z nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny, jest
możliwe, jeżeli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilości tej
substancji wprowadzanej do powietrza z innych instalacji usytuowanych
na obszarze gminy, w której planowana jest budowa nowej instalacji lub
dokonanie istotnej zmiany instalacji. W oparciu o ww. przepis prawa
prowadzone jest tzw. postępowanie kompensacyjne. Prowadzone jest
nadal jedno postępowanie i dotyczy ono instalacji zbiorników materiałów
sypkich zlokalizowanej w Wodzisławiu Śl. W sprawie drugiej wniosek
został wycofany.
Sprawy dotyczące zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie
handlu uprawnieniami do emisji prowadzone są na podstawie ustawy
z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych (Dz. U. 2021 r., poz. 332 ze zm.). W oparciu o ww.
akt prawny Starosta stwierdzał wygaśnięcie zezwoleń na emisję gazu
cieplarnianego z instalacji, dokonywał zmian ww. zezwoleń, zatwierdzał
plany monitorowania wielkości emisji. Postępowania te, dotyczyły
zakładów ciepłowniczych na terenie powiatu wodzisławskiego.
Porównując: w 2020 r. udzielono 4 pozwolenia na emisję gazów i pyłów do
powietrza, przyjęto 4 zgłoszenia na emisję gazów i pyłów do powietrza,
zmieniono jedno zezwolenie na handel emisjami dla jednej instalacji.
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Wykres 14 Statystyki dotyczące emisji gazów i pyłów do powietrza.

OCHRONA PRZYRODY
Do zadań Starosty w zakresie ochrony przyrody należy w szczególności
prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew oraz rejestracją zwierząt
podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej.
Starosta jest właściwy do wydania zezwolenia na wycinkę drzew lub
krzewów w zakresie, w jakim są one wykonywane przez wójta, burmistrza
albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących
własnością gminy – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu
wieczystym innego podmiotu.
Wydano 129 decyzji zezwalających na wycinkę drzew i krzewów rosnących
na terenach stanowiących własność gminy, natomiast w roku 2020
wydano 121 takich decyzji.
W związku z wprowadzoną polityką dotyczącą nasadzeń drzew w zamian
za usunięte drzewa, wprowadzona została procedura weryfikacyjna
wywiązywania się z obowiązku nasadzeń zastępczych na etapie upływu
terminu dokonania nasadzeń. Powyższe ma na celu wyeliminowanie
uchylania się od obligatoryjnych nasadzeń zastępczych drzew, przez
podmioty do tego zobowiązane.
Ponadto, w zakresie kompetencji Starosty wynikających z ustawy
o ochronie przyrody jest rozpatrywanie wniosków w sprawie wpisu lub
wykreślenia z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie
przepisów Unii Europejskiej.
W roku 2021 Starosta Wodzisławski dokonał 110 wpisów do rejestru
zwierząt oraz rozpatrzył 27 wniosków o ich wykreślenie z rejestru, dla
porównania w roku 2020 Starosta Wodzisławski dokonał 140 wpisów do
rejestru zwierząt oraz rozpatrzył 24 wnioski o ich wykreślenie z rejestru.
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Wykres 15 Statystyki dotyczące wycinki drzew oraz rejestru zwierząt.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Starosta Wodzisławski w oparciu o art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2021 r., Dz. U. poz.
1973 ze zm.) przyjmuje zgłoszenia instalacji wytwarzających pola
elektromagnetyczne.
W oparciu o art. 122a ustawy Prawo ochrony środowiska, prowadzący
instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola
elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym
nie niższym niż 110kV, lub instalacjami radiokomunikacyjnymi,
radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola
elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo
wynosi nie mniej niż 15W, emitującymi pola elektromagnetyczne
o częstotliwościach od 30kHz do 300GHz, są obowiązani do wykonania
pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:
1. bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania instalacji lub urządzenia;
2. każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub
urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu
instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę
poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja
lub urządzenie;
3. każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania
i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu
miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia –
na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której
nastąpiła ta zmiana.
Ponadto, zgodnie z art. 152b ustawy Prawo ochrony środowiska, organ
ochrony środowiska (Starosta) udostępnia na stronie podmiotowej urzędu
Strona 87 z 224
Spis treści

obsługującego ten organ, informacje o instalacjach wytwarzających pole
elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia.
Informacje te, udostępnia się nie później niż w terminie 3 dni roboczych
od dnia dokonania zgłoszenia, przedłożenia informacji, wniesienia
sprzeciwu, upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, wydania
zaświadczenia, wniesienia uwag oraz odpowiedzi na uwagi.
Przyjęto 25 zgłoszeń instalacji emitujących pola elektromagnetyczne
(w 2020 r. przyjęto 35 zgłoszeń).
Zgodnie z art. 115a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (tekst jednolity z 2021 r., Dz. U. poz. 1973 ze zm.)
w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie
pomiarów własnych lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich
prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone
są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję
o dopuszczalnym poziomie hałasu; za przekroczenie dopuszczalnego
poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D lub LAeq N.
W roku 2021 prowadzone były 3 postępowania dotyczące przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku (o jedno postepowanie
mniej niż w 2020 r.). z czego w dwóch sprawach w roku 2021 określono
dopuszczalne poziomy hałasu pochodzącego z instalacji myjni
samochodowej samoobsługowej zlokalizowanej w Rydułtowach, oraz
z instalacji urządzeń chłodniczych zlokalizowanych na zewnątrz budynku
zlokalizowanego w Rydułtowach. Decyzje podlegają rozpoznaniu przez
organy wyższego stopnia.
Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (tekst jednolity z 2021 r., Dz. U. poz. 1973 ze zm.)
udzielenie pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji,
której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej
działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem
instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub
testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.
W pozwoleniu zintegrowanym ustala się warunki emisji na zasadach
określonych dla pozwoleń sektorowych, oraz pozwolenia wodnoprawnego
na pobór wód, bez zalecania jakiejkolwiek techniki czy technologii.
Przeprowadzono 2 postępowania dotyczące zmiany pozwolenia
zintegrowanego (były to postępowania dot. zmiany nieistotnej), natomiast
w 2020 r. przeprowadzono jedno takie postępowanie.
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Wykres 16 Statystki dotyczące ochrony środowiska.

ODPADY
Do zadań w zakresie gospodarki odpadami należy w szczególności
prowadzenie spraw związanych z:
1. udzielaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
2. udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie
przetwarzania odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów.
3. udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
odpadów.
Wydano łącznie 7 decyzji na zbieranie, przetwarzanie i wytwarzanie
odpadów, w roku 2020 wydano 28 takich decyzji.
Wykres 17 Statystyki dotyczące odpadów w latach 2020-2021.
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Starosta Wodzisławski prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie
nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego
zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego
obejmującego teren zwałowiska odpadów pogórniczych zlokalizowany
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Górniczej.
W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, iż w latach 70-tych
ubiegłego wieku na tym terenie odbywało się deponowanie w rejonie
szybu „Jedłownik II” skały płonnej jako odpadu z procesu
technologicznego związanego z jego pogłębianiem przez ówczesną
Kopalnię.
Prowadzone czynności urzędowe pozwoliły stwierdzić występowanie
podpowierzchniowej aktywności termicznej powodującej uwalnianie do
atmosfery gazów z utleniania cząstek palnych zawartych
w zeskładowanych odpadach wydobywczych. Powyższe zjawisko zostało
potwierdzone interwencjami Powiatowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.
Starosta Wodzisławski wszczął z urzędu postępowanie administracyjne
w sprawie nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko
i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego
terenu zwałowiska odpadów pogórniczych zlokalizowanego w Wodzisławiu
Śląskim przy ul. Górniczej.
W dniu 15 stycznia 2021 r. Starosta Wodzisławski umorzył jako
bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu,
w sprawie nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko
i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego
obejmującego teren zwałowiska odpadów pogórniczych zlokalizowany
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Górniczej.
Mając na uwadze przepis art. 362 Prawa ochrony środowiska, Starosta
Wodzisławski twierdził, iż nie jest organem właściwym do rozpatrywania
sprawy związanej z zapożarowaniem występującym na terenie zwałowiska
odpadów pogórniczych zlokalizowanego w Wodzisławiu Śląskim przy
ul. Górniczej, ponieważ:
− na przedmiotowym terenie nie jest wykonywana obecnie żadna
działalność przez podmiot korzystający ze środowiska, powodująca
podpowierzchniową aktywność termiczną obiektu;
− w rozpatrywanym przypadku nie występuje podmiot korzystający ze
środowiska, a co za tym idzie – nie występuje korzystanie ze
środowiska;
− działalność związana z deponowaniem odpadów i powodowaniem ich
zapożarowania obecnie nie występuje;
− zapożarowanie powstało wskutek samozapłonu nagromadzonych
odpadów, co jest powszechnym zjawiskiem występującym na obiektach
hałd, zwałowisk i innego typu nasypów uformowanych z odpadów
pokopalnianych;
Spis treści

Strona 90 z 224

− sam proces formowania nasypu nie był powodem uciążliwości, a teren
został uznany jako zrekultywowany;
− wydanie decyzji z zakresu przepisów art. 362 p.o.ś. związane jest
z nałożeniem obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko
w sytuacji, kiedy stan negatywnego oddziaływania na środowisko ma
charakter ciągły i trwa przez jakiś czas. Wówczas organ administracji
może jednocześnie nałożyć obowiązek ograniczenia tego oddziaływania
i obowiązek przywrócenia środowiska do stanu pierwotnego. Taka
sytuacja w tej sprawie nie występuje, bowiem nie mamy do czynienia
z negatywnym oddziaływaniem na środowisko przez podmiot z niego
korzystający, a obowiązek przywrócenia środowiska do stanu
pierwotnego jest nierozłączny z samym korzystaniem ze środowiska.
Skoro więc tworzenia przez Kopalnię w latach ubiegłych nasypu nie
można zakwalifikować do działań związanych z negatywnym
oddziaływaniem na środowisko, to nałożenie obowiązku przywrócenia do
stanu właściwego również jest bezpodstawne;
− w tej sprawie nie można określić praw i obowiązków w odniesieniu do
konkretnego podmiotu korzystającego ze środowiska na nieruchomości
położonej w Wodzisławiu Śl. na działce nr 1510/273, którego działalność
powodowałaby negatywne oddziaływanie na środowisko. Podmiotu
takiego bowiem nie ma;
− samo negatywne oddziaływanie na środowisko nie występuje w związku
z korzystaniem ze środowiska przez dany podmiot, lecz spowodowane
jest zjawiskami niewywołanymi przez czynnik ludzki.
Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Katowicach złożył Rzecznik Praw Obywatelskich.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 8 grudnia
2021 r. uchylił ostateczną decyzję Starosty Wodzisławskiego.
Wobec powyższego Starosta Wodzisławski pismem z dnia 28 stycznia
2022 r. złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie, który na dzień dzisiejszy rozpatruje przedmiotowa sprawę.
Równolegle Starosta Wodzisławski prowadził dalsze czynności
administracyjne w kierunku ustalenia następcy prawnego zakładu
górniczego w zakresie odpowiedzialności za negatywne oddziaływanie na
środowisko, kierując m.in. prośbę do Ministra Aktywów Państwowych oraz
Polskiej Grupy Górniczej S.A. o wyjaśnienie tej kwestii.
Dodatkowo, Starosta Wodzisławski zwrócił się do Prezydenta Miasta
Wodzisławia Śl. o rozważenie możliwości przeprowadzenia, dla odpadów
znajdujących się na terenie nieruchomości o numerze działki 1510/273,
k. m. 1, obręb Jedłownik, położonej w Wodzisławiu Śląskim, postępowania
administracyjnego w przedmiocie nałożenia na posiadacza odpadów
obowiązku ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania
lub magazynowania.
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ORGANIZACJA RUCHU

Starosta Wodzisławski zarządza ruchem drogowym na drogach gminnych
(około 500 km) i powiatowych (205,05 km).
Tabela 23 Statystyki dotyczące organizacji ruchu drogowego w latach 2020-2021.
Zadanie
2020 2021
Wnioski o zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu
107
112
Wnioski o zatwierdzenie projektów czasowej organizacji ruchu
390
527
Opinie dotyczące geometrii dróg
29
14
Opinie dotyczące projektów organizacji ruchu obejmujących drogi
27
30
wojewódzkie lub drogę krajową
Kontrole prawidłowości funkcjonowania organizacji ruchu
18
18

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Powiecie
Wodzisławskim funkcjonowała w oparciu o „Program współpracy Powiatu
Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.” Program
został przyjęty 26 listopada 2020 roku uchwałą Rady Powiatu
Wodzisławskiego nr XXIV/248/2020. Celem powyższego dokumentu jest
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rozwijanie i podnoszenie jakości współpracy, wprowadzenie jasnych
i czytelnych rozwiązań włączających organizacje pozarządowe w system
demokracji lokalnej, określenie form, zasad i zakresu współpracy Powiatu
z organizacjami pozarządowymi.
Główną formą współpracy z organizacjami pozarządowymi jest zlecanie
realizacji zadań publicznych. W 2021 r. ze względu na epidemię COVID-19
zlecono realizację zadań publicznych jedynie w zakresie nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji
prawnej oraz pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych.
Przeprowadzono również akcję promocyjną dotyczącą przekazywania 1%
podatku dla organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu.
Zorganizowano także konsultacje dotyczące projektu „Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 roku.” Ponadto
konsultowano z organizacjami pozarządowymi oraz z Powiatową Radą
Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim projekty uchwał
Rady Powiatu Wodzisławskiego.
Szczegółowe informacje na temat współpracy Powiatu Wodzisławskiego
z organizacjami pozarządowymi zawarte są w Sprawozdaniu Zarządu
Powiatu Wodzisławskiego z realizacji programu współpracy Powiatu
Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku (strona
www.powiatwodzislawski.pl – zakładka: dla NGO, sprawozdania).
Stowarzyszenia
Na dzień 31.12.2021 r. na terenie powiatu wodzisławskiego,
zarejestrowanych było 285 organizacji, tj.:
1. stowarzyszenia zarejestrowane w KRS – 169 (w 2021 r. zarejestrowano
1),
2. stowarzyszenia zwykłe – 31 (w 2021 r. zarejestrowano 6),
3. uczniowskie kluby sportowe – 29 (w 2021 r. nie zarejestrowano
żadnego UKS-u),
4. kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie
przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – 56 (w 2021 r.
zarejestrowano 2).
OŚWIATA
Powiat Wodzisławski jest organem prowadzącym dla sześciu zespołów
szkół dla młodzieży, w tym jednej kształcącej również osoby dorosłe
w formach szkolnych tj. liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła
policealna, branżowa szkoła II stopnia i na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych, dwóch liceów ogólnokształcących oraz jedną szkołę
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zawodową. Powiat Wodzisławski prowadzi także jedną placówkę dla dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poradnię psychologicznopedagogiczną a także placówkę doskonalenia nauczycieli. Szkoły
ponadpodstawowe funkcjonują w czterech gminach miejskich na terenie
Powiatu Wodzisławskiego:
1. w Wodzisławiu Śląskim:
− I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich,
− Zespół Szkół Ponadpodstawowych,
− Zespół Szkół Ekonomicznych,
− Zespół Szkół Technicznych,
− Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
− Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych,
− Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
− Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
2. w Rydułtowach:
− Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich,
− Zespół Szkół Ponadpodstawowych,
3. w Radlinie:
− Branżowa Szkoła I stopnia,
4. w Pszowie:
− Zespół Szkół Ponadpodstawowych.
W roku szkolnym 2020/2021 do szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Powiat Wodzisławski do 254 oddziałów uczęszczało
5815 uczniów/słuchaczy, zaś w roku szkolnym 2021/2022 do 255
oddziałów uczęszczało 5747 uczniów/słuchaczy. W roku szkolnym
2020/2021 w szkołach zatrudnionych było 671 nauczycieli w pełnym
i niepełnym wymiarze czasu pracy co w konsekwencji dało 570,57 etatów,
zaś w roku szkolnym 2021/2022 zatrudnionych jest 662 osób na 562,62
etatach.
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Licea Ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim

Do I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim w roku szkolnym 2020/2021 do 27 oddziałów
uczęszczało 825 uczniów, zaś w roku szkolnym 2021/2022 do 26
oddziałów uczęszcza 802 uczniów. Szkoła ta łączy ponad 70-letnią
tradycję z wyjątkową atmosferą. Od 10 lat należy do grona najlepszych
liceów w Polsce według Prestiżowego Rankingu Liceów i Techników
Perspektywy. Współpracuje z uczelniami wyższymi i instytucjami:
Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Śląską, Wrocławską,
Uniwersytetami: Jagiellońskim, Opolskim, Śląskim, Ekonomicznym,
Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Ambasadą Hiszpanii, Ambasadą
Belgii, Jest otwarta na młodych ludzi z pasją, tworząc sprzyjające warunki
do nauki i kreatywnego rozwoju. Uczniowie szkoły zdobywają stypendia
naukowe najlepszych amerykańskich uczelni: Stanford University oraz
Yale University, uzyskują wsparcie mentorskie profesorów i absolwentów
najlepszych uczelni na świecie, m.in. Harvard University, znajdują się
w gronie stypendystów Ministra Edukacji i Nauki oraz Marszałka
Województwa Śląskiego. Ponadto uczestniczą w licznych
międzynarodowych i krajowych projektach edukacyjnych m.in: FLEX,
Cambridge Scholars’ Programme, Yale Young Global Scholars, Stanford
Pre-Collegiate Summer Institutes, The University of Notre Dame Summer
Scholars, Better Understanding for a Better World, My OXperience,
Erasmus+ LORESU Let’s Study Local and Regional Subjects at School we
współpracy z Portugalią, Hiszpanią, Chorwacją i Włochami; „Feeding our
bodies and minds” we współpracy z Liceum J. Guesde z Montpellier,
Spis treści

Strona 95 z 224

Stanford Math Camp, Notre Dame Leadership Seminar, Women2Womenleadership, e-Twinning, The Civic Education Workshop, Cultural Care Au
Pair, Mentoring Programme - New York Academy of Sciences,
Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Google Code, Klasy
Frankofońskie na Śląsku, Uniwersytet Licealisty na Śląskim Uniwersytecie
Medycznym. Zdobywają tytuły laureatów i finalistów olimpiad
przedmiotowych m.in.: Geograficznej, Biologicznej, Języka Angielskiego,
Teologicznej, Statystycznej, Wiedzy o mediach, „O Diamentowy Indeks
AGH z matematyki i fizyki”.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim

W ramach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim
funkcjonuje II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera oraz Liceum Sztuk
Plastycznych oraz Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych. W roku
szkolnym 2020/2021 do 24 oddziałów uczęszczało 642 uczniów, zaś
w roku szkolnym 2021/2022 do 23 oddziałów uczęszcza 631 uczniów.
Misją szkoły jest Wiedza - Umiejętności - Kreatywność - Promocja
Talentów. Liceum Sztuk Plastycznych cechuje profesjonalizm, gdyż jest
jedną z najlepszych szkół makroregionu zachodniego. Szkoła dba o rozwój
intelektualny i emocjonalny ucznia poprzez prowadzenie kół
przedmiotowych i zainteresowań np. psychologiczne, dziennikarskie,
teatralne (także w języku angielskim), muzyczne, wokalne. Kadra
pedagogiczna szkoły to profesjonaliści o indywidualnym podejściu do
ucznia, z których większość to egzaminatorzy OKE. Dzięki temu uczniowie
osiągają rewelacyjne wyniki na maturze, są laureatami międzynarodowych
oraz krajowych olimpiad i konkursów przedmiotowych, artystycznych,
sportowych, zdobywają indeksy na najlepsze uczelnie w kraju. Uczniowie
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mają możliwość kształcenia w kraju i za granicą. Organizowane są
wycieczki i obozy naukowe, rajdy, zawody sportowe, koncerty
charytatywne, festiwale talentów oraz wyjazdy na koncerty symfoniczne
do NOSPR-u w Katowicach. Szkoła aktywnie działa także w zakresie
Wolontariatu. Placówka prowadzi efektywne nauczanie języków obcych zajęcia prowadzi w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach
zaawansowania. Jako drugi język obcy oferuje do wyboru: francuski,
hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Posiada nowoczesną bazę tj.
pracownie multimedialne, interaktywne, komputerowe, artystyczne,
bibliotekę z centrum multimedialnym, siłownię. Daje możliwość
korzystania z tabletów na zajęciach oraz nowoczesnego urządzenia
Biofeedback. W ostatnim czasie oddano do użytku zmodernizowaną salę
gimnastyczną oraz boisko wielofunkcyjne. Szkoła dysponuje
nowoczesnymi mobilnymi pracowniami komputerowymi (nagroda NASK).
Specjalnością szkoły są wykłady, seminaria, warsztaty w ramach
współpracy z wieloma uczelniami wyższymi m.in. AGH w Krakowie,
Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Śląskim, Śląskim
Uniwersytetem Medycznym i AWF w Katowicach, Wyższą Szkołą
Europejską w Krakowie, Akademiami Sztuk Pięknych, Instytutem Sztuki
w Cieszynie oraz innymi instytucjami np. Szpitalem w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim oraz Dziennikiem Zachodnim. Realizuje również
międzynarodowe projekty edukacyjne, festiwale nauki, projekty językowe,
konkursy, debaty.
Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

Do Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
w roku szkolnym 2020/2021 do 8 oddziałów uczęszczało 243 uczniów, zaś
w roku szkolnym 2021/2022 do 7 oddziałów uczęszcza 218 uczniów. To
szkoła z długoletnią tradycją, jedna z najstarszych szkół średnich
w powiecie wodzisławskim – na tutejszym edukacyjnym rynku istnieje już
ponad 72 lata. W tradycji znajduje się fundament, na którym dziś buduje
szkołę nowoczesną, bezpieczną i otwartą na wyzwania współczesności.
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Jako jedyne liceum ogólnokształcące w powiecie oferuje uczniom zajęcia
dodatkowe, przygotowujące do zawodu policjanta, ratownika medycznego
czy strażaka. W kameralnej szkole uczeń jest bezpieczny, znajdzie
przyjaciół, spotka życzliwych nauczycieli. Liceum z europejskim tytułem
"eTwinning School", co oznacza e-bezpieczeństwo i technologiczną
innowacyjność w edukacji. Umożliwia młodym ludziom rozwój osobisty
poprzez udział w prężnie działającym szkolnym wolontariacie. Szkoła
realizuje projekty międzynarodowe i edukacyjne Erasmus +; projekty
wymian uczniowskich dla zainteresowanych językiem angielskim,
rozwojem kompetencji kluczowych oraz rozwojem osobistym, Projekty
eTwinning, Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Innowacja - „Matura
w kieszeni, czyli przygotowanie do matury z j.angielskiego
z wykorzystaniem urządzeń mobilnych”. Liceum współpracuje również
z uczelniami wyższymi takimi jak Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie,
Wydział Chemii i Wydział Prawa Uniwersytetu Opolskiego, Akademia WSB
w Dąbrowie Górniczej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu,
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
Microsoft dla Edukacji.
Szkoły zawodowe
Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim

W ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
funkcjonuje: Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej oraz
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej. W roku
szkolnym 2020/2021 do 32 oddziałów uczęszczało 942 uczniów, zaś
w roku szkolnym 2021/2022 do 31 oddziałów uczęszcza 903 uczniów.
Spis treści

Strona 98 z 224

Technikum daje możliwość kształcenia się w następujących kierunkach:
technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik informatyk, technik
handlowiec, technik reklamy, technik organizacji turystyki, technik
rachunkowości oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Natomiast
w ofercie branżowej szkoły I stopnia znajdują się takie zawody jak
cukiernik, kucharz i sprzedawca. Szkoła proponuje warsztaty i staże dla
uczniów m.in. w: Francji, Włoszech, Turcji, Portugalii i Irlandii. Gwarantuje
bezcenne doświadczenia zawodowe i wspaniałe przygody w ramach
projektów ERASMUS+ i POWER. Szkołę wyróżniają nowoczesne
pracownie, Laureaci licznych konkursów i olimpiad, staże m.in. na
promach UNITY LINE, języki obce zawodowe realizowane zgodnie
z oczekiwaniami rynku pracy, współpracuje z uczelniami wyższymi takimi
jak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła
Handlowa w Katowicach, Politechnika Śląska Centrum Kształcenia
Inżynierów w Rybniku, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim oraz z lokalnymi
pracodawcami m.in. Tornado sp. z o. o., Neptun sp. jawna, Doradztwo
Podatkowego Graczyk s.c., Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Hotelem
Amadeus, Warido Accounting sp. z o.o.
Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

W skład Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim wchodzą:
Technikum nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego, III Liceum Ogólnokształcące
z oddziałami sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego oraz Branżowa Szkoła
I stopnia nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego. W roku szkolnym 2020/2021 do
30 oddziałów uczęszczało 821 uczniów, zaś w roku szkolnym 2021/2022
do 30 oddziałów uczęszcza 830 uczniów. W ramach technikum kształci
w kierunkach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
technik informatyk, technik programista, technik budownictwa oraz
technik elektronik. Liceum oferuje kształcenie w klasie sportowej, która
daje możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych z zakresu fitness,
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dietetyki i treningu sportowego. Z kolei branżowa szkoła pozwala na
szkolenie się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie. Szkoła dysponuje 12 pracowniami komputerowymi, 30
salami lekcyjnymi z projektorami multimedialnymi, tablicami
interaktywnymi, basenem, dwiema siłowniami, kortem tenisowym, sauną,
salą gimnastyczną, boiskiem do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni,
bieżnią, skocznią, rzutnią oraz boiskiem do piłki plażowej, siłownią „pod
chmurką”, street workout, bezprzewodowym dostępem do Internetu
światłowodowego, dziennika elektronicznego. Uczniowie mogą zbierać
doświadczenia zawodowe na stażach w Wielkiej Brytanii (Irlandia
Północna), Niemczech, Francji, Estonii. Szkoła gwarantuje solidne
przygotowanie do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach. Na co
dzień współpracuje z PWSZ w Raciborzu, Uniwersytetem Opolskim,
Centrum Kształcenia Inżynierów, Politechniką Śląską w Gliwicach, która
objęła patronat naukowy nad klasami: technik elektronik i technik
informatyk. Ponadto współpracujemy z wieloma firmami i pracodawcami:
POL-EKO, PREVAC, EKO-OKNA, P.T.H.U. MATUSZEK, ASLANDI.
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wodzisławiu Śląskim

W ramach Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
funkcjonuje: Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich, Branżowa Szkoła I
stopnia nr 3 im. Piastów Śląskich, Branżowa Szkoła II stopnia, Szkoła
Policealna dla Dorosłych oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
W roku szkolnym 2020/2021 do 43 oddziałów uczęszczało 1180 uczniów,
zaś w roku szkolnym 2021/2022 do 44 oddziałów uczęszcza 1161
uczniów. Technikum oferuje kształcenie w kierunkach: technik analityk,
technik elektryk, technik mechatronik, technik chłodnictwa i klimatyzacji,
technik mechanik, technik spawalnictwa, technik górnictwa podziemnego
oraz technik automatyk. W ramach branżowej szkoły uczniowie kształcą
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się w zawodzie: stolarz, operator obrabiarek skrawających, elektryk,
ślusarz. Szkoła policealna dla dorosłych pozwala na wybór takiego
kierunku jak technik usług kosmetycznych. Liceum ogólnokształcące dla
dorosłych to oferta dla absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły
podstawowej (kształcenie 3-letnie) oraz dla absolwentów branżowej szkoły
I stopnia (kształcenie 2-letnie). Placówka dysponuje ultranowoczesnymi
pracowniami i zapleczem sportowym. Oferuje uczniom możliwość udziału
w projektach unijnych i praktykach za granicą (projekty Erasmus+).
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach

W ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach
znajduje się Technikum oraz Branżowa Szkoła I stopnia. W roku szkolnym
2020/2021 do 15 oddziałów uczęszczało 385 uczniów, zaś w roku
szkolnym 2021/2022 do 15 oddziałów uczęszcza 395 uczniów. Szkoła
kształci uczniów w branży gastronomicznej, handlowej, fototechnicznej,
ekonomicznej, logistycznej, rzemieślniczej i usługowej. Uczniowie
technikum kształcą się na profilach: technik logistyk, technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik fotografii i multimediów, natomiast
w szkole branżowej istnieje klasa wielozawodowa oraz klasa o profilu
kucharz. Szkoła prowadzi pion certyfikowanych wojskowych klas
mundurowych w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej.
Szkoła jest też objęta porozumieniem o współpracy z Wojskową Komendą
Uzupełnień w Rybniku, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu,
Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim
oraz Wydziałem Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie. W ramach zajęć z logistyki wojskowej uczniowie są
przygotowywani do podjęcia pracy w służbach mundurowych.
Organizowane są też dodatkowe zajęcia specjalistyczne na terenie
jednostek wojskowych w Gliwicach, Lublińcu, Opolu i Bytomiu. Co roku
odbywają się kilkudniowe obozy szkoleniowe prowadzone przez żołnierzy
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jednostek wojskowych. Młodzież technikum może doskonalić swoje
umiejętności wyjeżdżając na zagraniczne praktyki zawodowe (dotychczas
do Włoch, Bułgarii, Irlandii i Wielkiej Brytanii). Uczniowie zdobywają
doświadczenie zawodowe w restauracjach i placówkach handlowych,
firmach logistyczno – spedycyjnych, zakładach fotograficznych,
fototechnicznych, agencjach reklamowych, redakcjach informacyjnych
serwisów prasowych i portali internetowych.
Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie

Do Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie w roku szkolnym 2020/2021 do
7 oddziałów uczęszczało 204 uczniów, zaś w roku szkolnym 2021/2022 do
7 oddziałów uczęszcza 191 uczniów. Branżowa Szkoła I stopnia proponuje
kształcenie w wielu zawodach, a w szczególności: mechanik monter
maszyn i urządzeń, ślusarz (także ze specjalnością maszyn i urządzeń
górniczych), wędliniarz, piekarz, cukiernik, mechatronik, elektryk,
elektromechanik, lakiernik, blacharz samochodowy, operator obrabiarek
skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, murarz-tynkarz oraz wiele innych zawodów w ramach
klasy wielozawodowej. Szkoła realizuje projekty zawodowe: „Innowacyjne
nauczanie potrzebą przyszłości”, „Śląskie. Zawodowcy”. Daje możliwość
poszerzania kompetencji zawodowych: kurs spawania, operatora wózków
widłowych i inne. Realizuje programy profilaktyczne we współpracy z PSSE
w Wodzisławiu Śląskim. Organizuje spotkania z interesującymi osobami
w ramach współpracy z Wojewódzką Komendą Uzupełnień w Rybniku,
Policją czy instytucjami wspierającymi proces wychowawczy.
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Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie

W ramach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie funkcjonuje
Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia. W roku szkolnym 2020/2021 do
13 oddziałów uczęszczało 322 uczniów, zaś w roku szkolnym 2021/2022
do 14 oddziałów uczęszcza 371 uczniów. W ramach technikum, uczniowie
kształcą się na kierunkach: technik pojazdów samochodowych, technik
grafiki i poligrafii cyfrowej, natomiast w branżowej szkole I stopnia istnieją
klasy szkolące w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer,
a także klasa wielozawodowa, która daje możliwość wykształcenia
w takich zawodach jak elektromechanik pojazdów samochodowych,
blacharz samochodowy, lakiernik, fotograf, monter sieci i urządzeń
telekomunikacyjnych, operator obrabiarek skrawających, monterelektronik, elektromechanik, kamieniarz, ślusarz, stolarz, elektryk, tapicer,
obuwnik, posadzkarz, kominiarz cukiernik, piekarz, wędliniarz. Szkoła
posiada bogata bazę dydaktyczną tj. pracownie diagnostyki
i elektrotechniki pojazdów samochodowych, wyposażone w samochody
osobowe oraz narzędzia i sprzęt diagnostyczny, pracownię fryzjerska,
pracownie komputerowe i grafiki komputerowej wyposażone w drukarki
3D, ploter, tablety graficzne, specjalistyczne oprogramowanie do obróbki
grafiki, stanowiska do projektowania w architekturze CAD, sale lekcyjne
wyposażone w monitory i rzutniki multimedialne, tablice interaktywne,
komputery, dostęp do Internetu, bibliotekę wraz z czytelnią
multimedialną. Do dyspozycji uczniów jest także sala gimnastyczna,
boisko Orlik z siłownią, stacje ćwiczeń street workout i lodowisko.
W szkole uczniowie mają możliwość poszerzania kompetencji zawodowych
poprzez zdobywanie dodatkowych kwalifikacji w ramach realizowanych
projektów, udział w stażach zawodowych u lokalnych pracodawców oraz
stażach i kursach zagranicznych w programie Erasmus+, a także udział
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w konkursach i turniejach umiejętności zawodowych. Na szczególną
uwagę zasługują coroczne sukcesy fryzjerów w konkursach
międzyszkolnych i wojewódzkich.
Szkolnictwo specjalne
Zespół Placówek Szkolno–Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu
Śląskim

W ramach Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych
funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna, Ośrodek
Rewalidacyjno – Wychowawczy, Wczesne Wspomaganie Rozwoju. W roku
szkolnym 2020/2021 do 55 oddziałów uczęszczało 251 uczniów, zaś
w roku szkolnym 2021/2022 do 58 oddziałów uczęszcza 245 uczniów. Jest
to placówka akceptacji i zrozumienia dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu od lekkiego do głębokiego)
oraz z autyzmem (w tym w normie intelektualnej). W zależności od
stopnia niepełnosprawności intelektualnej, od wieku dziecka, od jego
aktualnego stanu zdrowia placówka oferuje specjalistyczną pomoc,
wsparcie i edukację na różnych poziomach. Placówka ma bardzo bogatą
bazę i zaplecze edukacyjno – terapeutyczne tj. pracownia EEG
Biofeedback i Tomatisa - z nowym sprzętem do diagnoz i terapii Uwaga
słuchowa PRO, fikolandia – sala zabawa, pracownia ceramiczna,
poligraficzna, techniczna, florystyczna, integracji sensorycznej SI, sala
doznań interaktywnych „Tajemnicza Wyspa”, kuchnie treningowe, łazienki
treningowe, sala doświadczania świata, sala zabaw miękkich, gabinet
logopedyczny, pracownia alternatywnych metod komunikacji, artterapii,
muzyczna, sale z dostępem do Internetu wyposażone w tablice
interaktywne, sala rehabilitacji ruchowej, pracownia gastronomiczna,
pracownie komputerowe, place zabaw, kawiarnia treningowa „Szkolny
kredens”, mieszkanie treningowe, szklarnia treningowa. Organizuje
alternatywne metody komunikacji, EEG Biofeedback i Tomatisa, Metoda
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Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, sensobajka, terapia ręki,
sensopaka i platforma rezonansowa, terapia widzenia, terapia słuchu,
gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja ruchowa, zajęcia na basenie,
warsztaty kulinarne, warsztaty ogrodnicze, aktywizacja zawodowa, trening
społeczny, hipoterapia, dogoterapia, teatr ruchu. W Zespole Placówek
Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim
zajęcia prowadzą specjaliści -oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy,
surdopedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, artterapeuci,
muzykoterapeuci, integracji sensorycznej, rehabilitant ruchowy,
dogoterapeuta, hipoterapeuta, pedagog, psycholog, doradca zawodowy,
wczesnego wspomagania, EEG Biofeedback i Tomatisa, terapii autyzmu.
Placówka ma również bogatą bazę sportową - salę gimnastyczną
wyposażoną w nowoczesny sprzęt, boisko przystosowane do gry w piłkę
nożną, koszykówkę, piłkę ręczną i siatkówkę, bieżnie i zeskok do skoku
w dal, plac zabaw z urządzeniami, które na różne sposoby stymulują
dziecięcy rozwój ruchowy i intelektualny, siłownię zewnętrzna, stół do
ping-ponga, strefę rekreacji, strefę do gier podwórkowych, salę ze
sprzętem (bieżnia, orbitrek, rowerki, platforma wibrująca, stepery).
Poradnia psychologiczno–pedagogiczna
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim

W poradni funkcjonują zespoły orzekające wydające orzeczenia:
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego
nauczania. Do celów poradni należą: udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, udzielanie
pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie
specjalistycznego wsparcia i pomocy rodzicom i nauczycielom związanym
z kształceniem dzieci i młodzieży. Do zadań poradni należy
w szczególności diagnozowanie dzieci i młodzieży, udzielanie dzieciom
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i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologicznopedagogicznej, realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających
wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym
wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
i wychowawczych. Szczegółowe zadania statutowe realizowane są
w zespołach pomocowych do spraw wczesnego wspomagania rozwoju
małego dziecka i jego rodziny, uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi,
orientacji i poradnictwa zawodowego, opieki nad dzieckiem zdolnym,
bezpośredniej pomocy psychologicznej. W ramach pomocy udzielanej
dzieciom i młodzieży w Poradni prowadzone są: zajęcia korekcyjnokompensacyjne dla uczniów z dysleksją rozwojową, zajęcia
socjoterapeutyczne dla uczniów z problemami emocjonalnymi i ADHD,
zajęcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, indywidualna terapia
i psychoterapia w zależności od potrzeb ucznia. We współpracy
z placówkami oświatowymi realizowane są zajęcia edukacyjnoprofilaktyczne. Poradnia udziela pomocy w formie porad i konsultacji,
udziału w spotkaniach, udziału w radach pedagogicznych, warsztatów,
grup wsparcia, wykładów, prelekcji, prowadzenia mediacji, interwencji
kryzysowej, działalności informacyjno- szkoleniowej. Poradnia realizuje
program „Za życiem”. W roku szkolnym 2020/2021 wczesne wspomaganie
realizowało 44 uczniów, natomiast w roku 2021/2022 – 58.
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Placówka służy pomocą wszystkim nauczycielom pragnącym doskonalić
swój warsztat metodyczny, prowadzi współpracę z instytucjami
oświatowymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, bibliotekami
pedagogicznymi i wydawnictwami. Do głównych zadań ośrodka należy
organizacja i prowadzenie doradztwa metodycznego; organizacja
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i prowadzenie doskonalenia zawodowego – konferencji i warsztatów
metodycznych, szkoleń rad pedagogicznych, kursów dla nauczycieli;
propagowanie i wspieranie wymiany doświadczeń między nauczycielami
i szkołami oraz prowadzenie informacji pedagogicznej. Ośrodek
wykorzystuje następujące formy pomocy: warsztaty metodyczne,
konferencje przedmiotowe, konsultacje indywidualne i zbiorowe, lekcje
otwarte prowadzone przez doradców, obserwacje lekcji, szkolenia
informacyjno – instruktażowe, kursy doskonalące, materiały metodycznodydaktyczne. Oferta ośrodka skierowana jest do szkół
ponadpodstawowych (ponad 600 nauczycieli) oraz szkół podstawowych
(ponad 1200 nauczycieli) z Powiatu Wodzisławskiego. Pomocą służą
konsultanci i doradcy metodyczni.
Zestawienie zbiorcze o ilości uczniów, oddziałów i nauczycieli w roku
szkolnym 2020/2021 - 2021/2022
Tabela 24 Zestawienie dotyczące ilości uczniów, oddziałów i nauczycieli.
2020/2021
Nazwa szkoły /
placówki
I LO im. 14
Pułku Powst.
Śl.
w Wodzisławiu
Śląskim
ZSP
w Wodzisławiu
Śląskim
LO im.
Noblistów
Polskich
w Rydułtowach
ZSE
w Wodzisławiu
Śląskim
ZST
w Wodzisławiu
Śląskim
PCKZiU
w Wodzisławiu
Śląskim
ZSP
w Rydułtowach
BS I stopnia
w Radlinie

Liczba
Liczba
uczniów oddziałów

2021/2022

Liczba
Liczba
nauczycieli
nauczycieli
Liczba
Liczba
uczniów oddziałów
w
w
w
w
osobach etatach
osobach etatach

825

27

59

55,31

802

26

61

55,30

642

24

73

62,36

631

23

73

63,09

243

8

30

21,95

218

7

28

20,12

942

32

83

71,07

903

31

76

66,78

821

30

74

66,75

830

30

72

64,77

1180

43

117

91,19

1161

44

111

85,52

385

15

42

34,92

395

15

40

33,44

204

7

22

15,13

191

7

19

13,63

ZSP w Pszowie

322

13

29

22,03

371

14

34

23,66

RAZEM

5564

199

529

440,71

5502

197

514

426,31
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2020/2021

2021/2022
Liczba
Liczba
Nazwa szkoły /
nauczycieli
nauczycieli
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
placówki
uczniów oddziałów
uczniów oddziałów
w
w
w
w
osobach etatach
osobach etatach
ZPSWR
w Wodzisławiu
251
55
95
93,86
245
58
101
99,56
Śląskim
PPP
w Wodzisławiu
33
29,75
33
30,5
Śląskim
PODN
w Wodzisławiu
14
6,25
14
6,25
Śląskim
OGÓŁEM
5815
254
671 570,57 5747
255
662 562,62

P
PIECZA ZASTĘPCZA

Na terenie Powiatu w Wodzisławskiego piecza zastępcza realizowana była
w dwóch formach: rodzinnej i instytucjonalnej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało wyznaczone przez Starostę
Wodzisławskiego na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, który
zajmuje się rodzinną pieczą zastępczą.
Na terenie Powiatu Wodzisławskiego funkcjonowały następujące typy
rodzin zastępczych:
1. spokrewnione,
2. niezawodowe,
3. zawodowe,
4. zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego,
5. rodzinne domy dziecka.
Instytucjonalna piecza zastępcza w Powiecie Wodzisławskim realizowana
była poprzez trzy placówki opiekuńczo - wychowawcze, typu
socjalizacyjnego:
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Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach dla 19 wychowanków (w tym: 5
dodatkowych miejsc zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego),
Powiatową Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Wodzisławiu Śląskim
dla 17 wychowanków (w tym: 3 dodatkowe miejsca zgodnie z decyzją
Wojewody Śląskiego),
Powiatową Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Gorzyczkach dla 14
wychowanków, która rozpoczęła swoją działalność od 01.01.2021 r.
Placówki te wchodziły w strukturę organizacyjną Centrum
Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
w Gorzyczkach. Przedmiotem działalności Centrum jest obsługa
administracyjno - ekonomiczna i organizacyjna placówek opiekuńczowychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Wodzisławski.
W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało łącznie 29
skierowań w sprawie umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych z czego: 17 do Powiatowego Domu Dziecka
w Gorzyczkach, 10 do Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
w Wodzisławiu Śląskim oraz 2 do Powiatowej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Gorzyczkach.
Tabela 25 Liczba wychowanków przebywających w powiatowych placówkach opiekuńczo wychowawczej na dzień 31.12.2021 r.
Liczba dzieci
Powiatowa
Powiatowa
przebywających
Placówka
Powiatowy Dom
Placówka
w placówkach opiekuńczo Opiekuńczo Dziecka
Opiekuńczo wychowawczych na terenie
Wychowawcza
w Gorzyczkach
Wychowawcza
Powiatu Wodzisławskiego
w Wodzisławiu
w Gorzyczkach
w 2021 roku
Śląskim
42

16

13

13

Kadra instytucjonalnej pieczy zastępczej liczyła 41 osób, które zatrudnione
były na 38,5 etatach.
Tabela 26 Struktura kadry instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2021 roku
Liczba osób

Wymiar
etatów

19

16,50

Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach

7

7

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Wodzisławiu Śląskim

6

6

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Gorzyczkach

9

9

Nazwa jednostki
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Gorzyczkach
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Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej
Rada Powiatu Wodzisławskiego w dniu 21 grudnia 2018 r. przyjęła
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wodzisławskim
na lata 2019 - 2021.
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej został opracowany na
podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zgodnie z art. 180 wskazanej ustawy, do zadań własnych powiatu należy
opracowanie i realizacja 3-letniego programu dotyczącego rozwoju pieczy
zastępczej zawierającego roczne limity zawodowych rodzin zastępczych.
Program wyznaczył kierunki rozwoju rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej w Powiecie Wodzisławskim. Służy usystematyzowaniu
i ukierunkowaniu działań i ustala priorytety i zakres prowadzonych działań
na rzecz rozwoju pieczy zastępczej na terenie Powiatu.
Celem strategicznym Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2019 - 2021 jest zbudowanie zintegrowanego systemu pieczy
zastępczej.
W okresie realizacji, zgodnie z założeniami Programu, podejmowano
działania mające na celu doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem
przebywającym poza środowiskiem naturalnym.
Skupiono się na działalności informacyjno – edukacyjnej na rzecz rozwoju
rodzinnych form pieczy zastępczej, pozyskiwano nowych kandydatów do
pełnienia funkcji rodzin zastępczych, jak również podejmowano działania
na rzecz wspierania rodzin zastępczych w prawidłowym funkcjonowaniu.
Program skierowany jest bezpośrednio do osób i rodzin, a w szczególności
obejmuje swoimi założeniami: dzieci przebywające w pieczy zastępczej,
rodziny zastępcze, rodziny biologiczne dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych, usamodzielnianych wychowanków wraz z opiekunami,
kandydatów na rodziny zastępcze, rodziny pomocowe, a także instytucje
i organizacje działające na rzecz wspierania dzieci przebywających
w pieczy zastępczej.
POMOC FINANSOWA DLA PPZOZ
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność
leczniczą może otrzymywać środki publiczne na realizację zadań
określonych w art. 114 tejże ustawy.
W roku 2021 z budżetu Powiatu Wodzisławskiego udzielono 2 994 655,88
zł pomocy finansowej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim.
W ramach tych środków w formie dotacji udzielono 2 653 725,88 zł, które
zostały przeznaczone na:
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1. sfinansowanie wkładu własnego w ramach projektu pn. „Poprawa
efektywności energetycznej poprzez wymianę zewnętrznej sieci
ciepłowniczej, sieci c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi i regulatorami
pogodowymi oraz termomodernizacja budynków PPZOZ w Wodzisławiu
Śląskim i Rydułtowach”, w kwocie 1 667 725,43 złotych;
2. zakup sterylizatora plazmowego oraz systemu uzdatniania wody
w wysokości 286 000,45 złotych, na potrzeby Centralnej Sterylizatornii;
3. zakup aparatu USG w wysokości 250 000,00 złotych na potrzeby
Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym;
4. zakup aparatu RTG w wysokości 450 000,00 złotych na potrzeby
Pracowni RTG w Zespole Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu
Śląskim.
Pozostała kwota 340 930,00 złotych została przeznaczona na dwie
pożyczki dla PPZOZ w celu sfinansowania wkładu własnego zakładu na
realizację projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 20142020, działania 4.3.4.
Dodatkowo, w celu pozyskania nowych lekarzy do pracy w powiatowym
szpitalu w roku 2021 z budżetu Powiatu przeznaczono kwotę 98 346,60 zł
na remont mieszkań dla personelu medycznego Powiatowego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
POMOC SPOŁECZNA
Struktura pomocy społecznej Powiatu Wodzisławskiego
W skład struktury pomocy społecznej Powiatu Wodzisławskiego wchodzą
następujące jednostki:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,
2. Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim,
3. Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,
4. Ośrodek Wsparcia w Połomi prowadzony na zlecenie Powiatu
Wodzisławskiego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej,
5. Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach,
6. Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim prowadzony na
zlecenie Powiatu Wodzisławskiego przez Zgromadzenie Sióstr
Opatrzności Bożej z siedzibą władz generalnych w Grodzisku
Mazowieckim,
7. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gorzycach,
8. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim.
W 2021 roku kadra pomocy społecznej liczyła 270 osób, które zatrudnione
były na 253,275 etatach.
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Tabela 27 Struktura kadry pomocy społecznej.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA
w Wodzisławiu Śląskim
Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
Ośrodek Wsparcia w Połomi
Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II
w Gorzycach
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr
Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śląskim

Liczba
osób

Wymiar
etatów

38

35,00

7

6,50

10

7,50

13

10,50

132

131,00

45

41,25

7.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach

10

9,40

8.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu
Śląskim

15

12,125

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest
koordynatorem systemu wsparcia społecznego dla określonych grup
docelowych i realizowało kluczowe zadania wynikające z następujących
ustaw o:
1. pomocy społecznej,
2. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,
3. wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (organizator rodzinnej
pieczy zastępczej).
Do zadań własnych Powiatu realizowanych przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, a wynikających z ustawy
o pomocy społecznej, należą:
1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej,
2. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
3. pomoc cudzoziemcom,
4. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej
o zasięgu ponadgminnym,
5. prowadzenie mieszkań chronionych,
6. prowadzenie ośrodków wsparcia,
7. szkolenie i doskonalenie i zawodowe kadr pomocy społecznej.
Główny zakres usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim to działania na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
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Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej
Wysokość środków finansowych poniesionych na realizację zadań była
odpowiedzią na potrzeby społeczne, czyli na różnego rodzaju usługi
realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej Powiatu
Wodzisławskiego.
Tabela 28 Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu
Śląskim.
Plan finansowy na
Źródło finansowania
2021 rok
całkowity budżet, w tym:
11 803 724, 91
− działalność bieżąca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
1 919 585,18
−

piecza zastępcza

9 033 349,00

środki finansowe pozyskane w ramach: Europejskiego Funduszu
Społecznego

850 790,73

pozostałe, pozyskane środki: z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, z Funduszu Solidarnościowego – środki te nie wchodzą w plan
„Opieka wytchnieniowa” – środki z Europejskiego Funduszu
Solidarnościowego (bez kosztów obsługi)

15 000,00

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – środki z Funduszu
Solidarnościowego (bez kosztów obsługi)

236 755,00

„aktywny Samorząd” – środki PFRON

555 930,00

Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi – środki PFRON
„Program wyrównywania różnic między regionami III”
w obszarze B – środki PFRON

91 200,00
96 667,63

Razem

995 572,63

Tabela 29 Plany finansowe pozostałych jednostek pomocy społecznej.
Nazwa jednostki

Plan finansowy
na 2021 rok

Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim

676 220,00

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

563 297,50

Ośrodek Wsparcia w Połomi

847 509

Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach

13 400 583,00

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej
w Wodzisławiu Śląskim

3 355 963,24

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach

854 845,00

Warsztat Terapii zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim

918 170,00

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XII/132/2015 z dnia 29
października 2015 r. przyjęto Powiatową Strategię Rozwiązywania
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Problemów Społecznych na lata 2016 – 2026. Opracowany dokument
zawiera obok diagnozy, wizję, cele strategiczne odnoszące się do sytuacji
społecznej powiatu, cele szczegółowe oraz kierunki i przedsięwzięcia do
realizacji. W trakcie opracowywania dokumentu, w którym uczestniczyli
przedstawiciele wszystkich gmin powiatu, wypracowano cztery cele
strategiczne:
1. równe szanse rozwoju mieszkańców,
2. integracja społeczności lokalnej,
3. wysoka skuteczność w ograniczaniu i rozwiązywaniu problemów
społecznych,
4. rozwój systemu pomocy społecznej. Ponadto strategia rozwiązywania
problemów społecznych powiatu wodzisławskiego oparta została na
czterech priorytetach wynikających z przyjętych założeń strategicznych
oraz opracowanej diagnozy społecznej.
Priorytety wynikające z przyjętych założeń strategicznych to:
1. dostarczenie możliwości dla rozwoju rodzin, wykorzystywania
przedsiębiorczości i samodzielności mieszkańców,
2. wzmacnianie relacji między mieszkańcami, tworzenie związków między
różnymi grupami społecznymi, budowanie odpowiedzialności
mieszkańców za innych członków społeczności lokalnej,
3. wdrażanie systemowego podejścia do rozwiązywania problemów
społecznych, w którym spotyka się aktywność różnych podmiotów,
a wykorzystywane narzędzia dostosowywane są do potrzeb
i predyspozycji różnych grup problemowych,
4. stałe poszerzanie możliwości działania pomocy społecznej, zarówno
w aspekcie kompetencyjnym jak i materialnym.
Wskazane w strategii przedsięwzięcia służące realizacji celów
operacyjnych nabrały swojej treści praktycznej poprzez opracowanie
konkretnych projektów. Projekty te były formułowane i wdrażane przez
podmioty samorządu lokalnego, podmioty pomocy społecznej, rynku
pracy, a także organizacje pozarządowe.
Zapisy strategii umożliwiły pozyskiwanie środków finansowych na
realizację różnych przedsięwzięć przez ośrodki pomocy społecznej
i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze źródeł zewnętrznych takich jak
Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Realizacja projektów znacząco
wsparła zadania w obszarze pomocy społecznej i aktywizacji społecznej.
Wskazane w strategii przedsięwzięcia służące realizacji celów
operacyjnych zaowocowały praktycznym opracowaniem konkretnych
projektów.
W 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
realizowało następujące projekty:
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1. „Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem !” - okres realizacji od
01.04.2019 r. - 29.01.2022 r.
2. „Oaza aktywności” - okres realizacji od 01.04.2019 r. - 30.06.2021 r.
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach
realizujące to zadanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
jednostki organizacyjne pomocy społecznej Powiatu Wodzisławskiego,
ośrodki pomocy społecznej Powiatu Wodzisławskiego, szkoły
ponadpodstawowe, podstawowe Powiatu Wodzisławskiego.
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE I INTERWENCJA KRYZYSOWA
W ramach zadań własnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udzielało pomocy w formie
poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej. W ramach
poradnictwa specjalistycznego świadczono usługi osobom i rodzinom
mającym trudności w życiu codziennym i obejmowało ono: porady
pedagogiczne, rodzinne, socjalne. Udzielone porady dotyczyły między
innymi wsparcia i rozwiązywania problemów związanych z:
1. zaburzeniami depresyjnymi i nerwicowymi,
2. zaburzeniami osobowości,
3. trudną sytuacją rodzinną spowodowaną konfliktami rodzinnymi lub
długotrwałą chorobą,
4. sytuacją kryzysową spowodowaną m.in. śmiercią bliskiej osoby,
rozwodem,
5. kłopotami opiekuńczo – wychowawczymi,
6. uzależnieniami od substancji psychoaktywnych i alkoholu.
W ramach poradnictwa specjalistycznego Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, w 2021 r. udzieliło: 297 konsultacji.
Wsparciem całodobowym objęte zostały również osoby doznające
przemocy w rodzinie. Zadanie to realizował Powiatowy Specjalistyczny
Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, który posiada 14 miejsc
pobytu całodobowego.
W 2021 roku Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie wspierał osoby doznające przemocy w trzech
formach:
− pobyt całodobowy: 60 osób,
− konsultacje psychologiczno - pedagogiczne: 185 osób,
− oddziaływania korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc
w rodzinie: 12 osób.
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Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim
Uchwałą Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 maja 2021 r.
Nr XXIX/302/2021 został przyjęty program.
Celem strategicznym programu jest ograniczenie zjawiska przemocy
w rodzinie w Powiecie Wodzisławskim.
Osiągnięcie celu strategicznego jest systematycznie realizowane poprzez
aktywne wzmacnianie sieci wsparcia społecznego na poziomie działań
profilaktycznych, ochronnych i interwencyjnych.
Program zakłada interdyscyplinarną współpracę służb i innych podmiotów
które angażują się w realizację swoich zadań w sposób profesjonalny tak
aby tworzyć sieć wsparcia społecznego dla rodzin zagrożonych
i doświadczających przemocy w rodzinie.
Cele szczegółowe programu, w ramach działań:
1. profilaktycznych:
a) podnoszenie świadomości i wiedzy społecznej w zakresie przyczyn
i skutków przemocy w rodzinie.
b) wzmacnianie działań profilaktycznych, realizowanych przez instytucje,
podmioty i organizacje pozarządowe, działające na rzecz ograniczenia
zjawiska przemocy w rodzinie.
c) podnoszenie jakości proponowanych usług na rzecz ograniczenia
zjawiska przemocy w rodzinie.
d) podnoszenie kompetencji służb i przeciwdziałanie wypaleniu
zawodowemu osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
e) upowszechnienie informacji na temat miejsc i ofert wsparcia dla osób
doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie oraz świadków.
2. ochronnych:
a) ochrona i pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
poprzez upowszechnianie i edukowanie w zakresie możliwych form
uzyskania pomocy.
b) wspieranie istniejącej infrastruktury oraz rozwój nowych podmiotów
i organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
3. interwencyjnych:
a) uzyskanie schronienia w sytuacji kryzysu w rodzinie wynikającego
z przemocy.
b) uzyskanie wsparcia w Punkcie Interwencji Kryzysowej.
c) wzmocnienie kompetencji służb w zakresie diagnozy i podejmowania
interwencji w rodzinie doświadczającej przemocy.
Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach
realizujące to zadanie: Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla
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Ofiar Przemocy w Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Punkt
Interwencji Kryzysowej, Centrum Administracyjne Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Starosta Powiatowego, Komenda Powiatowa Policji, NGO, kościoły, inne
podmioty działające na rzecz osób doświadczających przemocy lub
stosujących przemoc.
POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
Rada Rynku Pracy jest organem opiniotwórczo-doradczym Starosty,
skupiającym przedstawicieli wielu różnych instytucji rynku pracy. Do jej
zadań należy:
− inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego
zatrudnienia w powiecie,
− ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
− opiniowanie sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy,
− opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządu
powiatowego na finansowanie programów dotyczących promocji
zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań,
− wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym
opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami
rynku pracy.
W Radzie kadencji 2021-2025 zasiedli:
− Michalina Piechaczek – NSZZ Solidarność Region Śląsko-Dąbrowski,
− Jakub Jankowski – Forum Związków Zawodowych Województwa
Śląskiego,
− Maria Tkocz – Rada OPZZ Województwa Śląskiego,
− Krzysztof Dybiec – Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim,
− Paulina Gmyrek – Śląski Związek Pracodawców LEWIATAN,
− Bronisław Kostaniuk – Forum Firma z siedzibą w Radlinie,
− Jerzy Waltar – Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców
w Wodzisławiu Śląskim,
− Jacek Pawelec – Śląska Izbę Rolnicza,
− Gabriela Chromik – Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z siedzibą
w Radlinie,
− Marek Rybarz – przedstawiciel Komisji Samorządu oraz Strategii
i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Wodzisławskiego,
− Katarzyna Zöllner-Solowska – Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.
Członkowie Rady zostali wybrani spośród osób, których kandydatury
zgłaszano do końca kwietnia. W gronie 11 członków Rady, 4 osoby
zasiadły w Radzie Rynku Pracy po raz pierwszy. Powołania na nową
kadencję wręczył Starosta Leszek Bizoń. Towarzyszyli mu: Wicestarosta
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Tadeusz Skatuła i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu
Śląskim Anna Słotwińska-Plewka. Na przewodniczącą
i wiceprzewodniczącą członkowie Rady wybrali ze swojego grona
odpowiednio: Katarzynę Zöllner-Solowską i Michalinę Piechaczek.
POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do spraw osób
niepełnosprawnych, będące organami opiniodawczo-doradczymi.
Do zakresu działania powiatowych rad należy:
1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych,
3. Ocena realizacji programów,
4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę
powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród
przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji
pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego (powiatów i gmin).
Rady wybierają przewodniczącego spośród swoich członków.
Kadencja rady trwa 4 lata.
22 marca 2019 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej
Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych kadencji 2019-2023.
Decyzją starosty Leszka Bizonia w nowej kadencji zasiadły:
− Joanna Rduch-Kaszuba – reprezentująca stowarzyszenie „Radlińska
Przystań”,
− Teresa Plewnia – reprezentująca Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych w Wodzisławiu Śląskim,
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− Bożena Świerczek – reprezentująca Caritas Archidiecezji Katowickiej
Ośrodek św. Hiacynta i Franciszek w Wodzisławiu Śląskim,
− Barbara Wojciechowska – reprezentująca Stowarzyszenie Rodzin i Osób
Niepełnosprawnych w Rydułtowach,
− Sylwia Koczy – reprezentująca Stowarzyszenie Przy Dziupli
w Wodzisławiu Śląskim.
Przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
jest Joanna Rduch-Kaszuba, Wiceprzewodniczącą Barbara Wojciechowska,
a Sekretarzem – Sylwia Koczy.
POWÓDŹ
Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w powiecie
wodzisławskim w 2021 roku znajduje się pod adresem:
https://eurzad.finn.pl/pzwodzislawsl/server/pobierz_rejestry_zalacznik/85
9036
PRAWA JAZDY

Starosta Wodzisławski wydaje uprawnienia do kierowania pojazdami
w oparciu o ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami.
Tabela 30 Zadania dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami.
Zadanie
Wydawanie praw jazdy
Zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
Cofnięcie uprawnień zatrzymanie prawa jazdy,
skierowania na badania, egzaminy, kursy

2018

2019

2020

2021

4547

4651

4197

3593

36

44

43

52

1401

1512

1609

1754

PROJEKTY OŚWIATOWE
Projekty aplikowane przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim a realizowane w szkołach
1. „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”
− Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
− Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
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− Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wodzisławiu Śląskim
− Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie
− Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie
2. „SłuchaMY – rozumieMY – działaMY”
− Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śląskim
3. „Aktywna tablica – edycja 2021”
− Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach
− Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie
− Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie
− Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śląskim
4. „Adaptacja kadry pedagogicznej do wymagań edukacji zdalnej”
− Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim
5. „Śląskie. Zawodowcy”
− Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
− Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
− Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wodzisławiu Śląskim
− Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie
− Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach
− Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pszowie
PROGRAMY I PLANY
Plany realizowane przez Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji
Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego
W obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa realizacja zadań odbywa
się w oparciu zatwierdzone plany działania. Są to:
1. Plan Obrony Cywilnej Powiatu Wodzisławskiego został uzgodniony
z Szefem OC Województwa w dn. 04 lipca 2013 r., a wprowadzony do
użytku Zarządzeniem Nr 63/2013 - Starosty - Szefa Obrony Cywilnej
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 09 lipca 2013 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania "Planu Obrony Cywilnej Powiatu
Wodzisławskiego".
2. Plan ewakuacji (przyjęcia) III stopnia dla Powiatu Wodzisławskiego,
3. Wieloletni Plan działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu
Wodzisławskiego w zakresie obrony cywilnej na lata 2018 - 2022,
4. Wytyczne i Plan działania Starosty Wodzisławskiego - Szefa Obrony
Cywilnej Powiatu w zakresie zadań obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego w powiecie wodzisławskim na lata 2021 – 2022 oraz
Wytyczne Starosty Wodzisławskiego do działalności związanej z ochroną
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przeciwpożarową na lata 2021 – 2022 (uzgodniony przez Szefa OC
Województwa w dn. 19 lutego 2021 r.)
5. Plan operacyjny ochrony przed powodzią wprowadzony do użytku
Zarządzeniem Nr 71/2019 Starosty Wodzisławskiego z dnia 29 sierpnia
2019 r. ma celu zapewnienie skoordynowanego, efektywnego
i sprawnego zarządzania w sytuacji wystąpienia zagrożenia
powodziowego,
6. Plan akcji kurierskiej. W roku 2021 dokonano gruntownej aktualizacji
dokumentacji Akcji Kurierskiej, w tym opracowano nową mapę akcji
kurierskiej. Nowy Plan AK został uzgodniony z WKU Rybnik, KPP
Wodzisław Śląski oraz zatwierdzony przez Starostę. Plan obejmuje
system doręczania dokumentów powołania (kart powołania żołnierzom
rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie
natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz wezwań do
wykonania świadczeń na rzecz obrony).
7. Plan przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
opracowany w 2018 r.,
8. Plan operacyjny funkcjonowania Powiatu Wodzisławskiego w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
opracowany i zatwierdzony w 2021 r. Zadania operacyjne są
przewidziane do realizacji przez komórki organizacyjne Starostwa
Powiatowego, powiatowe jednostki organizacyjne, służby, inspekcje
i straże w zakresie wynikającym z przydzielonych im zadań,
9. Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu Wodzisławskiego, zatwierdzony
28 maja 2019 r. przez Wojewodę Śląskiego; jest to podstawowy
dokument określający zasady działania administracji samorządowej oraz
pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego
na terenie powiatu wodzisławskiego. Podlega aktualizacji w cyklu
dwuletnim. Plan realizują wszystkie komórki organizacyjne Starostwa
Powiatowego oraz jednostki organizacyjne powiatu wodzisławskiego.
Plan główny zawiera charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich
wystąpienia, mapę ryzyka (w formie tabeli) przedstawiającą
potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi,
środowisko, mienie i infrastrukturę, zadania i obowiązki uczestników
zarządzania kryzysowego oraz zestawienie sił i środków planowanych do
wykorzystania w sytuacjach kryzysowych. Zespół przedsięwzięć na
wypadek sytuacji kryzysowych to dział Planu obejmujący tryb
uruchamiania oraz współdziałanie sił i środków uczestniczących
w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji
kryzysowych, jak również procedury zarządzania kryzysowego, w tym
procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania
w sytuacjach kryzysowych. Załączniki funkcjonalne planu głównego to
zbiór dokumentów opisujących organizację łączności, organizację
systemu monitorowania zagrożeń (w tym zadania w zakresie
monitorowania zagrożeń), ostrzegania i alarmowania, zasady
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informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na
wypadek ich wystąpienia, organizację ratownictwa, opieki medycznej,
pomocy społecznej oraz psychologicznej,
10. Plan ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym
w Wodzisławiu Śląskim, wprowadzony do użytku Zarządzeniem nr
14/2015 Starosty Wodzisławskiego z dnia 17 lutego 2015 r., który
obejmuje zasady i sposoby ochrony informacji niejawnych oznaczonych
klauzulą poufne i zastrzeżone.
Program realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 20212024 z perspektywą do roku 2030. Uchwała nr XXV/257/2020 Rady
Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.
Realizacja Programu:
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska wynika z art. 17 ust. 1
ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.).
Głównym celem „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Wodzisławskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030” jest
zrównoważony rozwój powiatu wodzisławskiego ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony środowiska, racjonalnego korzystania z zasobów
przyrodniczych oraz poprawy warunków życia mieszkańców. Na podstawie
zdefiniowanych zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów
interwencji oraz oceny stanu środowiska, utworzono cele, kierunki
interwencji oraz zadania.
W realizacji zadań programu uczestniczą m.in.: Starosta Wodzisławski,
Powiat Wodzisławski, Gminy i Miasta Powiatu Wodzisławskiego, Urząd
Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Nadleśnictwo
Rybnik, Straż Pożarna, Spółki Wodne, organizacje i stowarzyszenia
ekologiczne, szkoły powiatu wodzisławskiego, podmioty gospodarcze.
Programy rynku pracy
W roku 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim realizował
zadania oraz instrumenty przewidziane ustawą o promocji zatrudnienia
oraz ustawą o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Najpopularniejszymi formami wsparcia były staże, prace interwencyjne
oraz środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Na realizację aktywnych programów rynku pracy w roku 2021 urząd
pozyskał środki na łączną kwotę 11 263,0 tys. zł, tj.:
− środki Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 5 804,1 tys. zł
− środki krajowe Funduszu Pracy w wysokości 4 389,9 tys. zł
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− środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 904,0 tys. zł
− środki PFRON w wysokości 165,0 tys. zł
W ramach tych środków działaniami wspierającymi zatrudnienie objętych
zostało 817 osób bezrobotnych, a 675 osób podjęło pracę po zakończeniu
programu wsparcia.
Tabela 31 Formy wsparcia osób bezrobotnych
Liczba osób objętych
programem w 2020 r.

Liczba osób objętych
programem w 2021 r.

Prace interwencyjne

206

213

Staże

322

329

Szkolenia, bony szkoleniowe,
studia podyplomowe

21

22

Prace społecznie użyteczne

23

19

Przyznanie środków na podjęcie
działalności gospodarczej

99

127

Refundacja pracodawcy kosztów
wyposażenia i doposażenia
stanowiska pracy

13

42

Bon na zasiedlenie

8

12

Bon zatrudnieniowy

-

21

Roboty publiczne

-

10

Nazwa programu

W ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy pracodawcy
utworzyli 42 nowe stanowiska pracy, m.in. montera instalacji
fotowoltaicznych, pomoc stolarza, pracownika budowlanego, sprzedawcy,
magazyniera, fryzjera, kosmetyczka/stylistka paznokci, pracownika
biurowego, pomocy kuchennej, operatora maszyn.
W roku ubiegłym 128 osób otrzymało środki na założenie własnej firmy.
Najczęściej wybierane rodzaje działalności to:
−
−
−
−
−
−
−

usługi fryzjerskie i kosmetyczne (15 osób)
usługi remontowo-budowlane, dekarskie (24 osoby)
konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych (11 osób),
usługi fotograficzne (5 osób),
projektowanie, usługi architektów (6 osób)
handel (12 osób)
produkcja wyrobów cukierniczych (4 osoby)

Szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy
Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są formą
aktywizacji zawodowej finansowaną przez urząd. Po ukończeniu szkolenia
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uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający
nabycie kwalifikacji zawodowych wystawiony przez instytucję szkoleniową.
W roku 2021 osoby bezrobotne i poszukujące pracy zdobywały
kwalifikacje zawodowe w następujących obszarach.
Rodzaje szkoleń bezrobotnych w roku 2021:
1. Kurs prawa jazdy kat. C, C+E wraz z kwalifikacją wstępną
przyspieszoną
2. Szkolenie Clasicc 1:1; Szkolenie łączone Lifting Rzęs, Botox i Laminacja
oraz Laminacja brwi z geometrią i koloryzacją farbką; Szkolenie łączone
Light Volume 2-5d i Mega Volume 6-12d
3. Instruktor sportu o specjalności pływanie z licencją PZP
4. Biomasażysta fizjo-wellness
5. Kurs obsługi komputera i urządzeń biurowych
6. Operator koparkoładowarki wszystkie kl. III,
7. Operator walca drogowego
8. Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie- ze
sterowaniem FANUC- operator/ programista CNC
9. CAR WRAPPING - zmiana koloru samochodu folią
10. Kurs dla osób ubiegających się o zezwolenie na kierowanie pojazdami
uprzywilejowanymi
11. Obsługa wózka widłowego z egzaminem UDT
12. Opiekun osób starszych i z niepełnosprawnością
Łącznie w 2021 roku zorganizowano 22 szkolenia.
Tabela 32 Sytuacja zawodowa osoby po ukończeniu szkolenia.
Osoby, które zakończyły
szkolenia w 2021r.,
a następnie uzyskały
uprawnienia

Osoby, które uzyskały
zatrudnienie po
uzyskaniu uprawnień
w ciągu 3 miesięcy

Stopa
ponownego
zatrudnienia

Szkolenia

12

8

66,67 %

Bony
Szkoleniowe

10

10

100 %

Razem

22

18

81,82 %

Rodzaj
programu

Powiatowy Urząd Pracy w roku 2021 udzielił również wsparcia w postaci
dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla 5 osób.
Studia podyplomowe realizowane w 2021 roku:
1. Meneger systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów
(whisteblowing) – 1 osoba;
2. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
autyzmem oraz zespołem Aspergera – 1 osoba;
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3. Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie
– Technik usług fryzjerskich – 1 osoba;
4. Diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu – 1 osoba;
5. Etyka w szkole – 1 osoba.
Osoby kierowane na w/w studia podyplomowe zakończą naukę w roku
2022 i 2023.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Krajowy Fundusz Szkoleniowy powstał w oparciu o środki Funduszu Pracy.
Środki te są przeznaczone na dofinansowanie kosztów kształcenia dla
pracownika i pracodawcy. Realizowane przez urząd pracy działania
w ramach KFS są możliwością i szansą zwiększenia inwestycji w potencjał
kadrowy pracowników i pracodawców, co przekłada się na poprawę
zarówno pozycji firmy na rynku jak i samego pracownika.
W roku 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim otrzymał
środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na
rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wysokości
904,0 tys. zł, tj. o 156,6 tys. zł więcej niż w roku 2020. Dzięki tym
środkom 374 osoby nabyły nowe kwalifikacje zawodowe. W grupie tej
11% stanowili pracodawcy, a 89% - pracownicy.
Wykres 18 Kwota wydatkowa na kształcenie ustawiczne w poszczególnych latach 20142021 (w tys. zł)
878,8
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Działania w ramach KFS mogą być finansowane w wysokości 80% ich
kosztów (w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wys. 100%), nie więcej
jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego
uczestnika.
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Tabela 33 Formy kształcenia ustawicznego dofinansowane w 2021 roku.
Formy kształcenia ustawicznego dofinansowane w 2021 r.
forma wsparcia

liczba usług

szkolenia

489

studia podyplomowe

3

egzaminy

2

badania

3
w sumie

497

Ze środków KFZ sfinansowano szkolenia w obszarach:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne,
Informatyka i wykorzystanie komputerów,
Rozwój osobowościowy i kariery zawodowej,
Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza
inwestycyjna,
Sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami,
Opieka społeczna (w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi,
starszymi, dziećmi, wolontariat),
Usługi transportowe (w tym kursy prawa jazdy),
Opieka zdrowotna,
Zarządzanie i administrowanie.

oraz studia podyplomowe:
− Przygotowanie pedagogiczne - studia kwalifikacyjne
− Zarządzanie oświatą
− Trener Linergista – studia podyplomowe z zakresu makijażu
permanentnego
PROMOCJA
Działalność promocyjna prowadzona przez Powiat Wodzisławski wynika
bezpośrednio z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym. Realizowane zadania wynikają także ze Strategii Rozwoju
Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2025. (Uchwała Nr VII/87/2015
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie
przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 20152025”). Zadania promocyjne realizuje głównie Wydział Promocji, Kultury
i Sportu poprzez promowanie potencjału społecznego, gospodarczego,
kulturalnego i turystycznego powiatu wodzisławskiego w różnych formach,
udział w opracowaniu i rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych
wszechstronnie ukazujących dorobek Powiatu i jego walory za
pośrednictwem różnorodnych publikacji i wydawnictw oraz środków
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masowego przekazu, realizowanie zakupów i dystrybucji materiałów
promocyjnych Powiatu.
Najważniejsze działania promocyjne w roku 2021:
− promocja albumu „Powiat Wodzisławski – wyjątkowe miejsce”
w mediach oraz Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej jak również
w jej oddziałach. Kolportaż książki do bibliotek na terenie powiatu
wodzisławskiego,
− opracowanie materiałów graficznych, promujących akcje bezpłatnych
badań profilaktycznych oraz promocja nowo otwartego szpitalnego
sklepu medycznego (projekty banerów, rollupów, ulotek, reklamy
zewnętrznej na budynku),
− kampania „Dobra praca i edukacja w regionie” – opracowanie graficzne
banerów promujących szkoły powiatu w mediach: na portalu
tu.wodzislaw.pl, nowiny.pl oraz wkładki promocyjnej szkół do druku
w tygodniku „Nowiny Wodzisławskie”, „Nowiny Raciborskie”
i w „Magazynie Rybnickim”,
− wsparcie finansowe i promocja wydarzenia zorganizowanego na terenie
Pałacu w Rzuchowie, upamiętniającego setną rocznicę wybuchu III
Powstania Śląskiego,
− akcja promująca „Bezpłatne Porady Prawne” – opracowanie graficzne
kalendarzyków, plakatów, banerów na stronę internetową Powiatu,
− promocja w mediach (banery, posty reklamowe) inicjatywy „RowerOn”,
której głównym celem była integracja i edukacja regionalna
mieszkańców mobilizacja do aktywnej rekreacji, zdrowego, rodzinnego
spędzania czasu, ale także promocja powiatu wodzisławskiego.
Przekazanie materiałów promocyjnych, gadżetów powiatowych,
− organizacja konkursu fotograficznego - koncepcja i opracowanie
graficzne materiałów,
− opracowanie i przekazanie materiałów dotyczących Oazy Aktywności
w Wodzisławiu Śląskim do konkursu Modernizacja Roku& Budowa XXI
wieku organizowanego przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego
Dziedzictwa Materialnego. Wsparcie i przekazanie materiałów
promocyjnych na organizacje imprez sportowych, w tym m.in. dla grupy
„Radlinioki w biegu”, na policyjne na zawody wędkarskie itp.
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R
RADA POWIATU

Zgodnie z Ustawą o samorządzie powiatowym Rada Powiatu jest organem
stanowiącym i kontrolnym powiatu. Jego członkowie (radni) wybierani są
w wyborach bezpośrednich. Kadencja rady powiatu trwa 5 lat, licząc od
dnia wyboru. Do głównych zadań rady powiatu należą:
−
−
−
−
−

stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
wybór i odwołanie zarządu,
powołanie i odwołanie na wniosek starosty skarbnika powiatu,
uchwalenie budżetu powiatu,
stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie
sprawozdań z działalności zarządu, w tym działalności finansowej,
− rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie
uchwały o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium dla zarządu z tego
tytułu,
− rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu
z tego tytułu.
Skład Rady Powiatu Wodzisławskiego VI kadencji w 2021 roku
przedstawiał się następująco:
−
−
−
−
−
−
−
−

Andreczko Mirosław
Ballarin Janusz
Bizoń Leszek
Glenc Renata
Górecka Jolanta
Hawel Marek
Kiełkowska Gabriela
Krzyżak Adam
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Kuczera Krystyna
Maćkowska Danuta
Marcol Roman
Newy Kornelia
Nowak Mirosław Krzysztof
Połednik Barbara
Rduch–Kaszuba Joanna
Rybarz Marek
Serwotka Ireneusz
Skatuła Tadeusz
Sobala Piotr
Somerlik Czesława
Sosnecki Józef
Szurek Sławomir
Szymiczek Alojzy
Tomiczek Izabela
Wala Robert
Zalewski Ryszard
Zemło Jan

Rada Powiatu Wodzisławskiego składa się z siedmiu komisji stałych, które
pracowały zgodnie z przyjętymi planami pracy.
RANKING ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

W 2021 roku Powiat Wodzisławski został sklasyfikowany kolejny raz
w ścisłej czołówce najlepszych samorządów w Polsce w rankingu Związku
Powiatów Polskich. W kategorii „powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców”
utrzymał swoje czwarte miejsce. Ranking ten oparto na zasadzie
bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów
szczebla gminnego i powiatowego. Jest on jedynym w Polsce tego rodzaju
przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie onSpis treści

Strona 129 z 224

line. Ranking trwa przez cały rok, a po jego zamknięciu ogłaszane są
wyniki. Ranking ten uchodzi za najbardziej obiektywne i prestiżowe
zestawienie tego rodzaju w kraju
Kryteria oceny:
− działania proinwestycyjne i prorozwojowe
− rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz
funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego
− rozwój społeczeństwa informacyjnego
− rozwój społeczeństwa obywatelskiego
− promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej
− promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu
− wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej
− promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych
− współpraca krajowa i międzynarodowa
− działania promocyjne
Poprzednie edycje:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok
rok

–
–
–
–
–
–
–
–
–

miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce

4
4
5
3 (4)
5
5
11
16
16

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA
Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu
Śląskim od 2008 roku prężnie działa w zakresie rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych, starając się aby wszyscy
zatrudnieni pracownicy mogli dążyć do pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym i zbliżali się do prowadzenia normalnego życia, takiego jak
osoby zdrowe.
Osoby niepełnosprawne pracujące w Zakładzie posiadają orzeczenia
o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Ciężko jest
zacząć normalne życie, kiedy nadal większość społeczeństwa postrzega
takie osoby jako mało efektywne i gorsze od innych. Zakład Aktywności
Zawodowej ma na celu wzmocnienie w nich siły potrzeby i wartości.
Próbuje zbudować w każdym pracowniku wiarę w siebie oraz pomaga
w usamodzielnieniu się i rozpoczęciu aktywnego życia. Wielu z tych ludzi,
to pełnowartościowe, mające marzenia i dążące do wyznaczonych celów
osoby.
Spis treści
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Na koniec 2021 roku Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług
Pralniczych zatrudniał 33 osoby niepełnosprawne. Zajmowane przez nie
stanowiska to maglarz, pracz, prasowacz, sprzątacz, konserwator oraz
pomoc administracyjna. Rzadko która z tych osób posiada doświadczenie
zawodowe, w zakładzie może nabyć umiejętności obsługi sprzętów
pralniczych, współpracy z innymi pracownikami, pracy z klientem oraz
wiele czynności potrzebnych w każdym miejscu pracy. Pracownicy
nadzorowani są przez wykwalifikowany zespół, od którego zawsze mogą
uzyskać pomoc.
Rehabilitacja społeczna w Zakładzie pozwala osobom niepełnosprawnym
skorzystać z różnorodnych form poznania świata. Dzięki zakładowemu
funduszowi aktywności pracownicy mają możliwość sfinansowania
wycieczek, organizacji wyjść czy spotkań integracyjnych. Daje to
możliwość otwarcia się na społeczeństwo, przygotowuje do poszerzenia
kręgów zainteresowań, spojrzenia na świat z innej perspektywy. Często
ten sposób rehabilitacji pozwala na przełamanie barier i strachu przed
światem zewnętrznym, co powoduje, że choroba schodzi na drugi plan –
osoba niepełnosprawna chętniej wychodzi z domu, bierze udział w życiu
społecznym, jest bardziej otwarta. Osiągając psychiczny komfort
poradzenia sobie w świecie zewnętrznym, staje się bardziej przygotowana
do wyjścia na otwarty rynek pracy, co jest kluczowe w procesie
aktywizacji zawodowej.
Niepełnosprawność w dzisiejszych czasach nie skazuje ludzi na trwanie
w bezczynności i bezradności. Każda osoba niepełnosprawna może liczyć
na pomoc i wsparcie ze strony różnych organizacji i instytucji, dającą
możliwość normalnego i pełnowartościowego życia. Trzeba przypomnieć
sobie i innym, że człowiek niepełnosprawny jest osobą pełną marzeń,
nadziei i pragnień. A jego skrywane talenty często przewyższają innych.
Dajmy szansę się im rozwinąć. Powstanie tak specyficznego Zakładu
w Wodzisławiu Śląskim jest dużym sukcesem powiatu oraz idealną szansą
na rozwój osób niepełnosprawnych.
REJESTRACJA POJAZDÓW
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Rejestracja pojazdów jest prowadzona w oparciu o art. 73 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.
Zadania związane z rejestracją polegają między innymi na: rejestracji
i czasowej rejestracji pojazdów, wydawaniu tablic rejestracyjnych,
przyjmowaniu zawiadomień o zbyciu i nabyciu, przyjmowaniu
zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych
zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu,
wyrejestrowywaniu pojazdów oraz wpisywaniu adnotacji w dowodzie
rejestracyjnym.
Tabela 34 Zadania dotyczące dopuszczenia pojazdów do ruchu.
Zadanie

2018

2019

2020

2021

16004

17002

14680

16563

Wymiana dowodów rejestracyjnych

7308

6746

4960

3480

Zgłoszenie zbycia lub nabycia

8091

9402

9815

18237

Rejestracja pojazdów

REMONTY DROGOWE
Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych realizowane jest
systemem zleconym oraz przez Służbę Drogową Powiatowego Zarządu
Dróg.
Zakres robót wykonywanych systemem zleconym obejmuje:
− naprawy nawierzchni przy użyciu remontera drogowego,
− remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, w ramach których m.in.
używany jest beton asfaltowy na gorąco, wykonuje się likwidację kolein
poprzez frezowanie nawierzchni oraz regulowane są wpusty i włazy do
studni rewizyjnych.
Roboty wykonywane przez Służbę Drogową Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śląskim obejmują:
− ręczne naprawy nawierzchni o konstrukcjach bitumicznych, do czego
stosowana jest przede wszystkim masa mineralno-asfaltowa do
stosowania na zimno,
− utrzymywanie i naprawianie dróg powiatowych posiadających
nawierzchnię tłuczniową lub gruntową ulepszoną za pomocą destruktu
asfaltowego pochodzącego z remontów i inwestycji drogowych,
− prace brukarskie wśród których wymienić należy remonty nawierzchni
chodników oraz wymianę, przełożenie lub zabudowę krawężników.
Szczegółowe informacje dotyczące remontów drogowych znajdują się pod
adresem: https://bip.powiatwodzislawski.pl/pozostale-protokoly-z-obradsesji-rady-powiatu w zakładce Protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego w dniu 27 kwietnia 2022 roku i stanowi załącznik nr 9 do
powyższego protokołu.
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RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE
Zadania realizowane przez Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji
Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego
Realizacja przez starostę zadań z zakresu rybactwa śródlądowego odbywa
się na podstawie ustawy z dnia z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
śródlądowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2168) oraz rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie
połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów
żyjących w wodzie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2003) i obejmuje
wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego. W okresie
objętym raportem wydano 337 karty wędkarskie (w 2020 roku wydano
252).
Zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska
Na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 2168 ze zm.) wydano i przedłużono 47
legitymacji Społecznym Strażnikom Rybackim, w roku 2020 przedłużono
30 legitymacji Społecznym Strażnikom Rybackim.
Wykres 19 Statystyki dotyczące wydanych legitymacji.

S
SAMORZĄD GOSPODARCZY
Wśród głównych podmiotów tworzących samorząd gospodarczy w powiecie
wodzisławskim wymienić należy Cech Rzemieślników i innych
Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim, Izbę Gospodarczą w Wodzisławiu
Śląskim i Forum Firm z siedzibą w Radlinie. Pośród zadań stawianych
przed samorządem gospodarczym do najważniejszych należy wspieranie
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, reprezentowanie interesów
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przedsiębiorców, ale też szeroko rozumiana współpraca z JST, szczególnie
we współtworzeniu stale aktualizowanych programów kształcenia
przyszłych pracowników i kadr dla lokalnych przedsiębiorców. Powiat
Wodzisławski aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami, zarówno
w ramach Rady Rynku Pracy, w skład której wchodzą m.in.
przedstawiciele samorządu gospodarczego, zrzeszenia pracodawców czy
przedstawiciele związków zawodowych, jak i poprzez wspólne działania
promujące lokalny biznes. Sztandarowym przykładem jest coroczny,
merytoryczny i finansowy, udział Powiatu Wodzisławskiego w pracach
Kapituły Konkursu „Powiatowego Lidera Przedsiębiorczości”,
organizowanego przez Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców
w Wodzisławiu Śląskim. W roku 2021 wyłoniono laureatów tego
wyróżnienia za lata 1919 – 2020. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła
się 11 czerwca 2021 roku w Radlinie.
SPORT

Działalność sportowa prowadzona przez Powiat Wodzisławski wynika
bezpośrednio z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym. W zakresie sportu działania prowadzone są głównie
w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie. Realizowane
zadania wynikają także ze Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na
lata 2015-2025. (Uchwała nr VII/87/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu
Wodzisławskiego na lata 2015-2025”, cel operacyjny: Rozwój kulturalny
i organizacja czasu wolnego, ochrona dziedzictwa kulturowego). Działania
w tym zakresie realizuje Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim wypełniając zadania wynikające
bezpośrednio z cytowanych ustaw, w tym realizuje coroczne procedury
konkursowe wyłaniania i przyznawania Nagród i Wyróżnień Powiatu
Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu. Uchwałą Zarządu Powiatu
Wodzisławskiego Nr 869/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. przyznano 55
Nagród w Dziedzinie Sportu, z czego 51 za osiągnięte wyniki sportowe
oraz 4 nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników.
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Ponadto przyznano 5 wyróżnień dla zawodników oraz jedno wyróżnienie za
osiągnięcia w działalności sportowej. Łączna wartość Nagród Powiatu
Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu wyniosła 71 100,00 zł. Wydział
organizuje imprezy sportowe i turystyczne o zasięgu powiatowym,
ponadpowiatowym i regionalnym. Ponadto wydział współpracuje
z samorządami, instytucjami, i organizacjami NGO, bierze udział
w inicjatywach zewnętrznych, tworzy sprzyjające warunki rozwoju
inicjatyw sportowych i turystycznych m.in. przez udział w pracach
i działaniach Subregionu Zachodniego w tym zakresie. Wydział angażuje
się w zewnętrzne wydarzenia promocyjne, w tym głównie w zakresie
kultury, sportu i turystyki, wspierając je pakietami promocyjnymi powiatu,
okolicznościowymi statuetkami, pucharami, ale też pomocą w opracowaniu
koncepcji i realizacji imprezy.
W 2021 roku działalność Powiatu w zakresie organizacji imprez
plenerowych, sportowych i turystycznych, ze względu na obostrzenia
i zagrożenia związane z pandemią COVID – 19, została ograniczona.
Powiat wspierał jednak zewnętrzne wydarzenia sportowe i włączał się
aktywnie w promowanie i współorganizację tego typu imprez.
Należał do nich m.in. jedenasty Śląski Maraton Rowerowy ze startem
i metą w Mszanie, który odbył się 19-20 czerwca 2021 roku. Uczestnicy
zmierzyli się z dystansami od 50 km do nawet 700 km. Na pokonanie
najdłuższej trasy rowerzyści mieli określony czas, maksymalnie 24
godziny. Wydarzenie patronatem objął Starosta Wodzisławski Leszek
Bizoń. Nagrody w formie pucharów ufundował Powiat Wodzisławski.
Kolejny przykład to Bieg dookoła Radlina, który odbył się po raz piąty
13.06.2021 roku, a imprezy towarzyszące odbywały się do 25.06.2021
roku. Trasa biegu przebiegała po terenie powiatu wodzisławskiego,
głównie w obrębie Radlina. Bieg został zorganizowany przez amatorską
grupę biegową „Radlinioki w biegu”. Powiat Wodzisławski przekazał
materiały promocyjne.
Powiat włączył się też we wsparcie rajdu rowerowego „Kręć kilometry”
mającego na celu m.in. szerzenie idei wolontariatu. Przekazano materiały
promocyjne Powiatu Wodzisławskiego takie jak odblaski LED, smycze itp.
25 września 2021 roku na zbiorniku Odra II 616 w Olzie (gmina Gorzyce)
odbyły się I Zawody Wędkarskie Służb Mundurowych pod patronatem
Starosty Powiatu Wodzisławskiego. W ramach patronatu ufundowano
okolicznościowe puchary i materiały promocyjne dla zwycięskich drużyn.
STAROSTA
Od reformy administracyjnej 1999 roku starosta jest wybierany przez radę
powiatu. Starosta organizuje pracę zarządu, jest kierownikiem starostwa
powiatowego oraz kieruje bieżącymi sprawami powiatu i reprezentuje go
na zewnątrz. Ponadto jest zwierzchnikiem:
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− pracowników starostwa powiatowego, w tym sekretarza i skarbnika
powiatu,
− kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
− kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
Uchwałą Nr I/9/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 21 listopada
2018 roku na Starostę Wodzisławskiego w kadencji 2018–2023 wybrany
został Leszek Bizoń.

Ponadto Starosta Wodzisławski jest uprawniony do wydawania zarządzeń,
których w 2021 roku wydał łącznie 108:
https://bip.powiatwodzislawski.pl/en/zarzadzenia-starostywodzislawskiego.
STAROSTWO POWIATOWE
Strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim
tworzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Starosta,
Wicestarosta,
Członek Zarządu,
Członek Zarządu,
Sekretarz Powiatu,
Skarbnik Powiatu,
Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania
Kryzysowego,
Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych,
Wydział Finansowo–Budżetowy,
Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Wydział Komunikacji i Transportu,
Wydział Organizacyjno–Administracyjny,
Wydział Ochrony Środowiska,
Wydział Administracji Architektoniczno–Budowlanej,
Strona 136 z 224

Spis treści

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Wydział Geodezji,
Wydział Oświaty,
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
Wydział Rady i Zarządu Powiatu,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu,
Biuro Informatyki,
Biuro Prawne,
Biuro Kadr,
Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów/Biuro Powiatowego Rzecznika
Konsumentów,
− Biuro Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Informacji,
− Biuro Służby BHP.
Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim
Stan zatrudnienia: 227 osób, 218,88 etatów
W niepełnym wymiarze czasu pracy 19 osób, etatów: 10,875
Kobiet: 189, mężczyzn: 38
Tabela 35 Stanowiska urzędnicze-stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym.
Stanowisko
Liczba osób
członkowie Zarządu Powiatu

4 członkowie etatowi
1 członek nieetatowy

skarbnik

1 osoba

zastępca skarbnika

1 osoba

sekretarz

1 osoba

naczelnik wydziału/kierownik biura

18 osób

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

1 osoba

główny księgowy

1 osoba

radca prawny

4 osoby

przewodniczący PZON

1 osoba

zastępca naczelnika/kierownik referatu

25 osób

główny specjalista

18 osób

główny specjalista baz danych

1 osoba

starszy inspektor
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22 osoby

inspektor

77 osób

starszy informatyk

1 osoba

specjalista ds. bhp

1 osoba

podinspektor

16 osób

sekretarz PZON

1 osoba

referent

1 osoba
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Tabela 36 Stanowiska pomocnicze i obsługi-stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym.
Stanowisko
Liczba osób
pomoc administracyjna

16 osób

prace interwencyjne

1 osoba

sprzątaczka

10 osób

rzemieślnik specjalista/konserwator

3 osoby

kierowca

2 osoby

Ilość załatwianych spraw w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu
Śląskim.
Tabela 37 Ilość korespondencji przychodzącej.
Korespondencja przychodząca

2018

2019

2020

2021

Poczta elektroniczna (e-mail)

5005

5096

6891

6389

Poczta elektroniczna (ePUAP)

1521

2086

4332

5323

Poczta elektroniczna (PEUP)

1182

960

1532

1386

Poczta papierowa (tradycyjna)

35406

44130

47023

51656

FAX

354

211

60

72

RAZEM

43468

52483

59838

64826

Tabela 38 Ilość korespondencji wychodzącej.
Korespondencja wychodząca

2018

2019

2020

2021

Poczta elektroniczna (e-mail)

996

1275

905

204

Poczta elektroniczna (ePUAP)

2979

2012

2648

2946

Poczta elektroniczna (PEUP)

502

466

363

300

Poczta papierowa (tradycyjna)

32519

38920

46028

50759

FAX

0

0

0

0

RAZEM

36996

42673

49944

54209

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA LATA 2015–
2025
Strategia Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015 - 2025 została
przyjęta Uchwałą Nr VII/87/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 28
maja 2015 r. Jest to podstawowy dokument określający wizję rozwoju,
cele strategiczne oraz narzędzia realizacji średniookresowej i długofalowej
polityki realizowanej na poziomie Powiatu.
Proces sporządzania strategii oparto na zasadzie partnerstwa społecznego
oraz partnerstwa lokalnego. Zawarte w dokumencie cele oraz sposoby ich
osiągania zostały wypracowane w oparciu o wyniki warsztatów z udziałem
przedstawicieli samorządów gmin z terenu powiatu oraz środowisk
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społecznych i gospodarczych. Głównym efektem wdrażania strategii
powinien być zrównoważony rozwój powiatu, budowanie wspólnoty
interesów poszczególnych gmin i społeczności lokalnej oraz wykreowanie
nowych funkcji decydujących o rozwoju gospodarczym powiatu.
Wdrażanie strategii rozwoju powinno również przyczyniać się do
wzmacniania pozycji powiatu w otoczeniu, a w konsekwencji do
przyciągania różnych podmiotów zewnętrznych wraz z ich zasobami
i potencjałami.
Strategia Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego jest dokumentem
wyznaczającym szeroki zakres celów i kierunków działań we wszystkich
wymiarach warunkujących zrównoważony rozwój powiatu, tj. w wymiarze
społeczno-kulturowym, gospodarczym, infrastrukturalnym, przestrzennym
i środowiskowym. Z tego też względu w wielu przypadkach osiągnięcie
zamierzonych celów i wdrożenie wybranych projektów leży poza
kompetencjami ustawowymi szczebla samorządu powiatowego. Należy
zatem podkreślić, że samorząd powiatowy w procesie wdrażania pełni
funkcje: realizatora, współrealizatora oraz instytucji wspierającej rozwój
podmiotów lokalnych.
Zdefiniowane w strategii cele i kierunki działań oparto na diagnozie
strategicznej obejmującej analizę danych statystycznych za okres 2008 2013 oraz analizę jakościową podejmowanych działań i procesów rozwoju
dokonanych przez partnerów społeczno-gospodarczych i przedstawicieli
samorządów gmin. Zestawienie wyników analiz pozwoliło ocenić bieżącą
na tamten czas sytuację Powiatu Wodzisławskiego oraz jego perspektywy
rozwojowe.
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Misja, wizja, cele strategiczne i operacyjne
Cel Strategiczny 1.
Rozwój potencjału
gospodarczego powiatu
Misja
Oferowanie
warunków
godnego życia
mieszkańcom
oraz rozwoju
społeczno–
gospodarczego

Cel operacyjny 1.1
Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy.

Cel operacyjny 1.2
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Cel operacyjny 1.3
Poprawa kompetencji i kwalifikacji osób bezrobotnych i pracowników.

Wizja
Powiat Wodzisławski w 2025 roku
to atrakcyjne miejsce życia i
zamieszkania ludzi aktywnych,
przedsiębiorczych
i otwartych, korzystających
z wysokiej jakości usług
publicznych oraz zasobów
środowiskowych, gospodarczych
i kulturowych powiatu, realizujący
partnerską współpracę lokalną
i regionalną.

Cel Strategiczny 2.
Wysoka atrakcyjność zamieszkania w powiecie

Cel operacyjny 2.1
Poprawa dostępności transportowej i wewnętrznego skomunikowania
powiatu oraz rozwój infrastruktury drogowej.

Cel operacyjny 2.2
Obniżenie obciążeń środowiska przyrodniczego.

Cel operacyjny 2.3
Poprawa bezpieczeństwa
publicznego.
Cele
strategiczne
i operacyjne

Cel operacyjny 2.4
Rozwój kulturalny i organizacja czasu wolnego, ochrona
dziedzictwa kulturowego.

Cel Strategiczny 3.
Rozwój infrastruktury funkcjonalnej i efektywności
świadczonych usług

Cel operacyjny 3.1.
Rozwój usług i integracji społecznej dla osób
niepełnosprawnych.

Cel operacyjny 3.2.
Rozwój usług dla osób
starszych.
Cel operacyjny 3.3
Rozwój rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Cel operacyjny 3.4.
Promocja i rozwój usług zdrowotnych.
Cel operacyjny 3.5.
Rozwój administracji przyjaznej dla klienta.

Cel Strategiczny 4.
Integracja wewnętrzna powiatu i rozwój partnerskiej
współpracy

Cel operacyjny 4.1.
Poprawa aktywności społecznej mieszkańców.

Cel operacyjny 4.2.
Rozwój wspólnej polityki lokalnej oraz
współpracy transgranicznej i regionalnej.
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W trakcie formułowania założeń do Strategii - w wyniku
przeprowadzonych warsztatów - wypracowano listę zadań rozumianych
jako działania, inwestycje w ramach poszczególnych obszarów,
pozwalających na osiągnięcie wyznaczonych celów strategicznych.
Zdefiniowana lista jest listą otwartą i w toku realizacji przyjętej Strategii
możliwe jest wdrażanie innych istotnych, a służących osiągnięciu
wyznaczonych celów projektów. Poniższe zadania opierają się i są
ukierunkowane na poszczególne założenia:
− wykorzystanie sił powiatu lub grup gmin w powiecie stanowiących
potencjał ponadlokalny,
− przezwyciężenie problemów lokalnych obniżających konkurencyjność
obszaru powiatu wodzisławskiego,
− wykreowanie nowych rozwiązań, specjalizacji i potencjałów
(innowacyjność).
Realizowane projekty zostały ujęte w 3 grupy:
− Grupa A - zadania realizowane i inicjowane przez Powiat lub jednostki
Powiatu Wodzisławskiego,
− Grupa B - zadania realizowane i inicjowane wspólnie przez Powiat lub
jednostki Powiatu Wodzisławskiego i innych partnerów np. gminy,
− Grupa C - zadania realizowane i inicjowane przez inne podmioty, w tym
gminy z terenu powiatu, NGO, partnerów gospodarczych.
Tabela 39 Realizowane projekty ujęte w grupie A (stan realizacji na 31.12.2021 r.)
Grupa A - zadania realizowane i inicjowane przez
Horyzont
Stopień realizacji
powiat lub jednostki powiatu wodzisławskiego
czasowy
1. Realizacja projektu pn. "Gotowi na zmiany" (RIT)
2015 - 2017
Zadanie
zrealizowane
2. Realizacja projektu pn. "Moja firma - mój sukces"
2015 - 2017
Zadanie
(RIT)
zrealizowane
3. Wdrożenie i wykorzystanie Systemu Informacji
2015 - 2020
Zadanie
Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego
zrealizowane
4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół
2015 - 2016
Zadanie
Ponadgimnazjalnych w Radlinie, ul. Orkana 23
zrealizowane
5. Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek
2017 - 2019
Zadanie
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
zrealizowane
w Wodzisławiu Śl., ul. Kopernika 71
6. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół
2020 - 2021
Zadanie
Ponadpodstawowych nr 2 w Rydułtowach,
zrealizowane
ul. Obywatelska 30
7. Termomodernizacja budynku Liceum
2022 - 2023
Zadanie
Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich
w planach
w Rydułtowach, ul. Skalna 1
8. Termomodernizacja budynku przy ul. Armii
2015
Zadanie
Ludowej 1 w Wodzisławiu Śląskim
zrealizowane
9. Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego
2016 - 2017
Zadanie
18A w Wodzisławiu Śląskim
zrealizowane
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Grupa A - zadania realizowane i inicjowane przez
powiat lub jednostki powiatu wodzisławskiego
10. Termomodernizacja budynku przy ul. Chrobrego
110 w Wodzisławiu Śląskim

Horyzont
czasowy
2018 - 2019

11. Termomodernizacja budynku przy ul. Krzyżowej 9
w Syryni
12. Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej 1
w Gołkowicach

2021 - 2022

13. Modernizacja dachu na budynkach DPS Gorzyce Wsparcie dla rozwoju infrastruktury publicznej
14. Modernizacja źródła ciepła w Domu Pomocy
Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach
(RIT)
15. Termomodernizacja budynku w Wodzisławiu Śl.
przy ul. Wolności 24 (Jedłownik) na potrzeby
realizacji projektu "Mieszkania chronione oraz
socjalne szansą na lepsze życie" (RIT)
16. "Mieszkania chronione oraz socjalne szansą na
lepsze życie - rewitalizacja" (RIT)
17. Termomodernizacja budynku przy ul. Leszka 10
w Wodzisławiu Śląskim
18. Termomodernizacja budynku przy ul. Orkana 8
w Radlinie
19. Opracowanie mapy zabytków powiatu
wodzisławskiego

2022 - 2024
2015 - 2016

Stopień realizacji
Rozpoczęto
realizację
zadania
Zadanie
w planach
Zadanie
zrealizowane
Zadanie
w planach

2015 – 2016

Zadanie
zrealizowane

2016 – 2017

Zadanie
zrealizowane

2016 – 2017

Zadanie
zrealizowane
Zadanie
zrealizowane
Zadanie
zrealizowane
Zadanie
zrealizowane

2017 – 2018
2019 - 2020
2016 - 2020
2021 - 2025

20. Program aktywizacji społeczno-zawodowej
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych
i placówek opiekuńczo-wychowawczych (RIT)
21. Wdrożenie Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych

2015 - 2020

Brak planów
realizacji zadania

2015 - 2020
2021 - 2025

Zadanie
zrealizowane

22. Realizacja projektu „Program na rzecz wzmacniania
potencjału społecznego i zawodowego lokalnych
społeczności” (RIT)
23. Utworzenie miejsca dziennego i stałego pobytu dla
osób starszych w ramach działalności PPZOZ
24. Wdrożenie i doskonalenie systemu elektronicznej
pracy Rady Powiatu i jego obsługi – eSesja

2016 - 2017

Brak planów
realizacji zadania

2016 - 2020

Brak planów
realizacji zadania
Zadanie
zrealizowane

25. Realizacja projektu pn. „Centrum Usług
Społecznych” (RIT)
26. Udział w projektach dotyczących wymiany
młodzieży z partnerami zagranicznymi, np.:
Erasmus Plus, Polsko-Niemiecka Wymiana
Młodzieży, itp.
27. Realizacja wspólnych projektów w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej RCz-RP 2014-2020) z instytucjami
z Republiki Czeskiej

2016 - 2019
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2015 - 2020

2015 - 2020
2021 - 2025

2016 - 2020
2021 - 2025

Odstąpienie od
realizacji zadania
Zadanie
realizowane na
bieżąco
Zadanie
realizowane na
bieżąco
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Grupa A - zadania realizowane i inicjowane przez
powiat lub jednostki powiatu wodzisławskiego
28. Realizacja wspólnych ponadnarodowych projektów
przy udziale środków UE (np. program „Europa dla
Obywateli”) - Powiat Wodzisławski (POL), Powiat
Recklinghausen (GER), Okręg Sörmland (SWE),
Powiat Jelgava (Łotwa)
29. Realizacja projektu pn. „Ośrodek Rozwoju Młodych
Kadr” (RIT)
30. Realizacja projektu pn. „Nowoczesne pracownie –
skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach
ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego”
(RIT)
31. Realizacja projektu pn. „Młode Kadry naszą
przyszłością” (RIT)
32. Realizacja projektu pn. „Innowacyjne nauczanie
potrzebą przyszłości” (RIT)
33. Realizacja projektu pn. „KKZ, czyli kształcimy
kompetentnych zawodowców” (RIT)

Horyzont
czasowy
2015 - 2017

2016 - 2018
2016 - 2018

2016 - 2019
2016 - 2019
2016 - 2017

Stopień realizacji
Zadanie
zrealizowane

Zadanie
zrealizowane
Zadanie
zrealizowane

Zadanie
zrealizowane
Zadanie
zrealizowane
Odstąpienie od
realizacji zadania

Zgodnie z zapisami dokumentu strategicznego pkt 8.3 Monitoring Strategii
Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego powinien stanowić źródło informacji
o przebiegu procesu wdrażania Strategii. Głównym elementem procesu
monitorowania jest sporządzany co dwa lata raport monitoringowy. Raport
ten obejmuje działania podjęte przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu
Śląskim i jednostki podległe na rzecz realizacji Strategii. Zgodnie
z powyższymi zapisami, w roku 2017 został sporządzony Raport otwarcia
z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 20152025 (za lata 2015 i 2016).
Drugi Raport z monitoringu został sporządzony w 2019 r. (za lata 2017 –
2018), a trzeci Raport został sporządzony w 2021 r. (za lata 2019 –
2020). Kolejny Raport z monitoringu sporządzony będzie w 2023 roku za
lata 2021 i 2022. Raport ten będzie zawierał szczegółową informację nt.
zrealizowanych zadań, podjętych inicjatyw oraz osiągniętych wskaźników.
Dla wszystkich działań wymienionych w Strategii jako horyzont czasowy
realizacji celów rozwoju Powiatu Wodzisławskiego ustalono rok 2025.
Biorąc pod uwagę fakt, iż we współczesnym społeczeństwie ciągle wzrasta
dynamika kształtowania się nowych wzorców zachowań, preferencji,
trendów społecznych, co z kolei przekłada się na nową treść wizji i celów
rozwoju Powiatu, to finalizacja procesu formułowania Strategii nie jest
równoznaczna z zamknięciem procesu kreatywnego myślenia o przyszłości
obszaru i kształtowania lokalnej polityki.
Wnioski zebrane z wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek
organizacyjnych Powiatu, opisane w Raporcie otwarcia, w Raporcie nr 2
oraz w Raporcie nr 3 jednoznacznie wskazują, iż dokument Strategii
musiałby być poddany bardzo znacznej modyfikacji tak, aby uwzględniał
obecną sytuację społeczno-gospodarczą powiatu oraz założenia rozwojowe
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Unii Europejskiej w kolejnym okresie programowania. Konieczna jest więc
aktualizacja Strategii lub opracowanie nowego dokumentu, tak aby
wskaźniki zapewniały możliwość pomiarów poszczególnych kierunków
działań, a same kierunki działań przedstawiały realny obraz stanu
rzeczywistego.
Mając powyższe na uwadze Zarząd Powiatu Wodzisławskiego podjął
decyzję o przystąpieniu do opracowania nowej Strategii Rozwoju Powiatu
Wodzisławskiego, obejmującej kolejny okres programowania w Unii
Europejskiej na lata 2021 – 2027. Pięć najważniejszych filarów nowego
okresu programowania to: pobudzenie innowacyjności, zrównoważony
rozwój uwzględniający zmiany klimatyczne i środowiskowe, transport
i cyfryzacja, wzmacnianie tzw. Europy społecznej i Europy bliżej
obywatela. W tych właśnie obszarach można dostrzec wyzwania dla
województwa śląskiego i jednocześnie dla powiatu wodzisławskiego. Nowa
Strategia będzie opracowana również w oparciu o zapisy nowoprzyjętych
oraz aktualnie przygotowywanych dokumentów na szczeblu rządowym,
wojewódzkim oraz Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,
a także będzie uwzględniała wnioski, jakie zostały zebrane w trakcie prac
nad Raportem otwarcia, Raportem nr 2 oraz Raportem nr 3, czyli:
1. wprowadzenie większego stopnia ogólności w przypadku projektów
realizowanych ze środków zewnętrznych, gdyż nie są one realizowane
tylko w formule RIT,
2. aktualizację dokumentu strategicznego ze względu na przeprowadzoną
reorganizację w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim,
3. doprecyzowanie niektórych wskaźników, w celu ułatwienia podmiotom
przedstawienia ich mierzalnych wartości,
4. wprowadzenie większego stopnia ogólności niektórych kierunków
działań, dając tym samym większy zakres przedsięwzięć, które będą
mogły być przedmiotem pomiaru.
Uchwałą nr 966/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego powołał Zespół ds. opracowania projektu Strategii
Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2022 – 2030+ oraz Zespół
Koordynacyjny. W jego skład weszli: Wicestarosta, Skarbnik, Sekretarz,
Naczelnicy/Kierownicy jednostek organizacyjnych Starostwa oraz
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu. W dniu 3 listopada 2021 r.
podpisano umowę z Fundacją Kreatywny Śląsk z siedzibą przy ul.
Halembskiej 120 w Rudzie Śląskiej na opracowanie projektu Strategii
Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2022 – 2030+ oraz podjęto
działania mające na celu przygotowaniu nowego dokumentu strategii.
Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się w dniu 4 listopada, a drugie w dniu
17 marca 2022 r. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Powiatu
oraz Fundacji Kreatywny Śląsk.
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STYPENDIA
W roku 2020 Rada Powiatu Wodzisławskiego określiła regulamin
przyznawania stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej
na kierunku pielęgniarstwo. Dwie stypendystki, które pobierały
stypendium w roku akademickim 2020/2021 podjęły zatrudnienie
w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala w Wodzisławiu Śląskim w drugiej
połowie 2021 roku. Ponadto w wyniku naboru na rok akademicki
2021/2022 przyznano kolejne 4 stypendia dla studentek kształcących się
w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. Po zakończeniu studiów
osoby te znajdą zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
SZPITAL

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim jest podmiotem
leczniczym działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej. Podstawowym celem działania Zakładu jest udzielanie
świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom
ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na
podstawie odrębnych przepisów.
Działalność Zakładu w zakresie świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej, ratownictwa medycznego, diagnostyki i w innych
zakresach prowadzona jest w dwóch lokalizacjach w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim.
Świadczenia szpitalne udzielane są w następujących oddziałach:
Szpital w Rydułtowach:
1. Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym- Centrum
Leczenia Chorób Wieku Podeszłego;
2. Oddział Pediatryczny;
3. Oddział Rehabilitacyjny;
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Szpital w Wodzisławiu Śląskim:
1. Oddział
2. Oddział
3. Oddział
4. Oddział
5. Oddział
6. Oddział
7. Oddział

Chorób Wewnętrznych;
Chirurgiczny Ogólny;
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
Ginekologiczno- Położniczy;
Neonatologiczny;
Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym;
Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Natomiast świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są
przez poradnie zlokalizowane w Zespole Poradni Specjalistycznych
w Wodzisławiu Śląskim oraz w Zespole Poradni Specjalistycznych
w Rydułtowach.
W 2021 roku PPZOZ hospitalizował ponad 13 tysięcy pacjentów oraz
udzielił ponad 67 tysięcy porad.
Tabela 40 Liczba hospitalizacji w latach 2019-2021 w Szpitalu w Wodzisławiu Śląskim.
Nazwa Oddziału
2019
2020
2021
Oddział Chorób Wewnętrznych
1 973
1 355
1 570
Oddział Chirurgii Ogólnej
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oddział Neonatologiczny
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem
Udarowym
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Odcinek COVID od 27.10.2020 roku
OGÓŁEM

1 816

1 319

1 719

3 592

2 788

3 237

1 186

1 170

989

902

709

767

1 429

796

1040

131

122

159

-

139

276

11 029

8 398

9757

Tabela 41 Liczba hospitalizacji w latach 2019-2021 w Szpitalu w Rydułtowach.
Nazwa Oddziału
2019
2020
2021
Oddział Chorób Wewnętrznych
2 052
1 174
908
z Pododdziałem Geriatrycznym
Oddział Pediatryczny
Oddział Rehabilitacyjny
OGÓŁEM

Spis treści

2 302

1 584

2 346

545

344

361

4 899

3 102

3 615
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Tabela 42 Liczba porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych
w Wodzisławiu Śląskim.
Nazwa poradni

2019

2020

2021

Chirurgii Ogólnej

6 314

6 193

7 124

17 299

11 836

14 411

3 495

2 404

3 229

540

81

403

Kardiologiczna

3 566

2 730

2 797

Neurologiczna dla Dzieci

2 691

2 036

2 218

-

531

1 554

Poradnia Chorób Zakaźnych

3 375

3 008

3 535

Preluksacyjna

2 137

1 898

1 607

Urologiczna

3 541

3 266

3 310

42 958

33 983

40 188

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Dermatologiczna
Ginekologiczno-Położnicza

Neurologiczna (od 20.08.2020r.)

OGÓŁEM

Tabela 43 Liczba porad specjalistycznych w Zespole Poradni Specjalistycznych
w Rydułtowach.
Nazwa poradni

Gastroenterologiczna
Kardiologiczna
Onkologiczna
Ginekologiczna–Położnicza
Chirurgii Ogólnej
Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej
Preluksacyjna
Okulistyczna
Urologiczna
Geriatryczna
OGÓŁEM

Spis treści

2019

2020

2021

2 849

2 897

3 108

3 620

3 754

4 484

2 178

2 347

2 969

208

86

0

4 951

3 404

4 651

7 924

7 429

7 746

1 298

1 310

1 342

2 671

0

0

1 972

1 736

2 112

328

383

427

27 999

23 346

26 839
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Ponadto w roku 2021 PPZOZ pozyskał do pracy 12 lekarzy:
1. Oddział Urazowo – Ortopedyczny 2 osoby w trakcie specjalizacji –
rezydenci
2. Oddział Pediatryczny 4 osoby, w tym 1 osoba w trakcie specjalizacji –
rezydent, 2 osoby w trakcie uzyskiwania nostryfikacji dyplomu – lekarze
spoza UE
3. Oddział Ginekologiczno – Położniczy – 1 osoba – lekarz spoza UE
4. Oddział Chirurgii Ogólnej 3 osoby, w tym 1 w trakcie specjalizacji –
rezydent, 2 osoby – specjalista chirurgii ogólnej,
5. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 1 osoba – rezydent.
Panująca na terenie kraju oraz na całym świecie pandemia koronawirusa
miała znaczący wpływ na sposób udzielania świadczeń zdrowotnych
pacjentom Szpitala oraz na organizację pracy personelu medycznego,
administracyjnego, a także na sytuację finansową Zakładu.
Kluczowe dla sposobu funkcjonowania Szpitala były decyzje Wojewody
Śląskiego, nakładające na Szpital obowiązek stworzenia miejsc
obserwacyjnych na każdym oddziale szpitalnym oraz Izbie Przyjęć,
a ostatecznie utworzenie Odcinka COVID, w którym leczono pacjentów
z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 wymagających hospitalizacji.
Ogółem w roku 2021 na odcinku Covidowym hospitalizowano 371
pacjentów.
Tabela 44 Łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 zgodnie
z Decyzjami Wojewody Śląskiego (II poziom zabezpieczenia).
Ilość łóżek
Okres
Ilość łóżek
respiratorowych
01.01.2021r.- 14.01.2021

27

5

15.01.2021r. – 16.03.2021r.

20

5

17.03.2021r. – 03.05.2021r.

25

3

04.05.2021r.-31.05.2021r.

0

3

16.11.2021r.-31.12.2021r.

22

3

Ś
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
Realizacja przez Powiat Wodzisławski wielu przedsięwzięć nie byłaby
możliwa bez ich współfinansowania ze środków zewnętrznych. Środki
finansowe pozyskane w 2021 roku z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej, programów krajowych oraz z innych źródeł (o łącznej
wartości ponad 50 mln zł) pozwoliły na realizację wielu kluczowych
inwestycji w powiecie. Były to przede wszystkim inwestycje drogowe
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu
Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych oraz dotacji gminnych.
Pozyskano również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji
Strona 148 z 224
Spis treści

Lokalnych na dostosowanie do działalności medycznej budynku dawnego
Oddziału Internistycznego PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim. Duże środki
zostały również pozyskane na cele społeczne w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego i PFRON, gdzie wsparcie zostało udzielone osobom
niepełnosprawnym, wychowankom domu dziecka, osobom bezrobotnym.
Dodatkowo pozyskano środki w związku z COVID–19 na zapewnienie
bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi
zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów
pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów.
Wartości pozyskanych środków obrazują poniższe tabele i wykresy:
Tabela 45 Środki z funduszy zewnętrznych pozyskane w 2021 roku przez jednostki
organizacyjne Powiatu oraz komórki Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim
z podziałem na źródła dofinansowania.
ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA
EFS
EFRR

WARTOŚĆ [ZŁ]
8 185 682,14 zł
520 000,00 zł

GMINY

8 009 417,80 zł

DAROWIZNY

1 082 425,36 zł

PFRON

2 910 853,55 zł

INNE PROGRAMY UE
POZOSTAŁE ŚRODKI KRAJOWE
WFOŚiGW
RAZEM

Spis treści

104 400,00 zł
29 196 628,68 zł
0,00 zł
50 009 407,53 zł
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Wykres 20 Środki pozyskane w 2021 roku wg źródła dofinansowania.

35000 000,00 zł
29 196 628,68 zł

30000 000,00 zł
25000 000,00 zł
20000 000,00 zł
15000 000,00 zł
10000 000,00 zł

8 185 682,14 zł

8 009 417,80 zł

5000 000,00 zł
520 000,00 zł

2 910 853,55 zł
1 082 425,36 zł
104 400,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Tabela 46 Środki z funduszy zewnętrznych pozyskane przez powiat wodzisławski w 2021
roku z podziałem na obszary.
Oświata

Infrastruktura
drogowa i transport

Zdrowie i pomoc
społeczna

Rynek pracy

Pozostałe

595 096,93 zł

30 531 465,64 zł

10 572 788,42 zł

8 281 756,54 zł

28 300,00 zł

50 009 407,53 zł

Spis treści
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Wykres 21 Środki z funduszy zewnętrznych pozyskane w 2021 roku z podziałem na
obszary.

28 300,00 zł
OŚWIATA

8 281 756,54 zł

595 096,93 zł

INFRASTRUKTURA
DROGOWA
I TRANSPORT
ZDROWIE
I POMOC SPOŁECZNA

10 572 788,42 zł

30 531 465,64 zł

RYNEK PRACY

POZOSTAŁE

Powiat Wodzisławski w roku 2021 pozyskał środki zewnętrzne w zakresie
infrastruktury drogowej, oświaty, zdrowia i pomocy społecznej, rynku
pracy oraz środków pozostałych przeznaczonych na doposażenie
powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego, a także sporządzenia
opinii rzeczoznawców dla nieruchomości położonych w gminie Godów.
Poniżej zestawienie obejmujące projekty najistotniejsze dla rozwoju
Powiatu Wodzisławskiego:

Spis treści

Strona 151 z 224

Tabela 47 Pozyskane środki w zakresie infrastruktury drogowej.
Lp.

Komórka/jednostka
organizacyjna

Źródło
dofinansowania/Program

Nazwa
projektu/zadania

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji
zadania

Finansowanie

Uwagi

1.

Powiatowy Zarząd
Dróg w Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Syryni

Gmina Godów

Przebudowa drogi
powiatowej nr
5047S (ul.
Dworcowa)
w Łaziskach

Data zawarcia
umowy:
27.04.2021 r.
Aneks nr 1:
04.08.2021 r.
Termin realizacji:
30.11.2021 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania:
1 045 200,00 zł· Wartość
wkładu własnego
projektu/zadania:
522 600,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
522 600,00 zł

Zadanie zakończone.
Na realizację uzyskano:
Dofinansowanie z Gminy
Godów: 522 074,26 zł,
Wkład Powiatu:
522 074,26 zł

2.

Powiatowy Zarząd
Dróg w Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Syryni

Miasto Pszów

Budowa chodnika
wraz
z odwodnieniem
w ciągu ul.
Kraszewskiego
w Pszowie

Data zawarcia
umowy:
04.05.2021 r.
Termin realizacji:
30.11.2021 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania:
505 000,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania:
350 000,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
155 000,00 zł

Zadanie zakończone.
Na realizację uzyskano:
Dofinansowanie z Miasta
Pszów: 151 483,87 zł,
Wkład Powiatu:
345 654,60 zł

Lp.

Komórka/jednostka
organizacyjna

Źródło
dofinansowania/Program

Nazwa
projektu/zadania

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji
zadania

Finansowanie

Uwagi

3.

Powiatowy Zarząd
Dróg w Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Syryni

Miasto Radlin

Budowa chodnika
wraz
z przebudową
nawierzchni
jezdni w ciągu ul.
Rydułtowskiej
w Radlinie

Data zawarcia
umowy:
07.05.2021 r.
Termin realizacji:
30.11.2021 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania:
250 000,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania:
125 000,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
125 000,00 zł

Zadanie zakończone.
Na realizację uzyskano:
Dofinansowanie z Miasta
Radlin: 90 729,93 zł,
Wkład Powiatu: 90 729,93
zł

4.

Powiatowy Zarząd
Dróg w Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Syryni

Miasto Wodzisław Śląski

Przebudowa
nawierzchni ul.
Oraczy
w Wodzisławiu Śl.

Data zawarcia
umowy:09.07.20
21 r.
Termin realizacji:
15.12.2021 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania:
460 000,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania:
230 000,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
230 000,00 zł

Zadanie zakończone.
Na realizację uzyskano:
Dofinansowanie z Miasta
Wodzisław Śl.: 215 400,22
zł,
Wkład Powiatu: 215
400,23 zł

Spis treści
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Lp.

Komórka/jednostka
organizacyjna

Źródło
dofinansowania/Program

Nazwa
projektu/zadania

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji
zadania

Finansowanie

Uwagi

5.

Powiatowy Zarząd
Dróg w Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Syryni

Miasto Wodzisław Śląski

Przebudowa drogi
powiatowej nr
5020S

Data zawarcia
umowy:
09.07.2021 r.
Aneks nr 1:
29.12.2021 r.
Termin realizacji:
2021/2022

Wartość całkowita
projektu/zadania:
1 960 000,00 zł· Wartość
wkładu własnego
projektu/zadania:
980 000,00 zł· Wartość
środków zewnętrznych
(zgodnie z umową
o dofinansowanie):
980 000,00 zł

Zadanie wieloletnie
realizacja 2021/2022.
Zadanie w trakcie
realizacji.
W 2021 r. wykorzystano
środki z Miasta
Wodzisławia Śl.
w wysokości 350 500,39 zł

6.

Powiatowy Zarząd
Dróg w Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Syryni

Miasto Wodzisław Śląski
oraz Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi
powiatowej nr
5003S (ul.
Radlińska)
w Wodzisławiu Śl.

Data zawarcia
umowy
z Miastem
Wodzisław Śl:
09.07.2021 r.
Termin realizacji:
2021/2022

Wartość całkowita
projektu/zadania:
3 047 671,33 zł Wartość
wkładu własnego
projektu/zadania:
1 371 452,10 zł
Wartość środków z RFRD:
1 676 219,23 zł

Zadanie wieloletnie,
realizacja 2021/2022.
W 2021 r. pozyskano
dofinansowanie z Miasta
Wodzisław Śl.: 494 771 61
zł,
Wkład Powiatu: 1 800,72
zł

Data zawarcia
umowy
z Rządowym
Funduszem
Rozwoju Dróg:
09.07.2021 r.
Aneks nr 1:
24.08.2021 r.
Termin realizacji:
2021/2022

Spis treści
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Lp.

Komórka/jednostka
organizacyjna

Źródło
dofinansowania/Program

Nazwa
projektu/zadania

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji
zadania

Finansowanie

Uwagi

7.

Powiatowy Zarząd
Dróg w Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Syryni

Miasto Wodzisław Śląski

Przebudowa
nawierzchni ul.
Grodzisko
w Wodzisławiu Śl.

Data zawarcia
umowy:
09.07.2021 r.
Termin realizacji:
15.12.2021 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania:
1 000 000,00 zł· Wartość
wkładu własnego
projektu/zadania:
500 000,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
500 000,00 zł

Zadanie zakończone.
Na realizację uzyskano:
Dofinansowanie z Miasta
Wodzisław Śl.: 498 919,41
zł,
Wkład Powiatu: 498
919,41 zł

8.

Powiatowy Zarząd
Dróg w Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Syryni

Miasto Radlin

Przebudowa dróg
powiatowych ul.
Rymera,
Głożyńskiej,
Domeyki
w Radlinie

Data zawarcia
umowy:
16.08.2021 r.
Termin realizacji:
15.12.2021 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania:
750 000,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania:
375 000,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
375 000,00 zł

Zadanie zakończone,
zrealizowano w części dot.
Przebudowy drogi
powiatowej ul. Rymera
w Radlinie.
Na realizację uzyskano:
Dofinansowanie z Miasta
Radlin: 289 406,07 zł,
Wkład Powiatu:
289 406,07 zł

Spis treści

Strona 155 z 224

Lp.

Komórka/jednostka
organizacyjna

Źródło
dofinansowania/Program

Nazwa
projektu/zadania

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji
zadania

Finansowanie

Uwagi

9.

Powiatowy Zarząd
Dróg w Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Syryni

Gmina Lubomia

Przebudowa ulicy
Powstańców Śl.
w Syryni

Data zawarcia
umowy:
20.09.2021 r.
Aneks nr 1:
15.12.2021 r.
Termin realizacji:
2021/2022

Wartość całkowita
projektu/zadania:
1 000 000,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania:
500 000,00 zł· Wartość
środków zewnętrznych
(zgodnie z umową
o dofinansowanie):
500 000,00 zł

Zadanie wieloletnie.
Dotacja z Gminy Lubomia
w wysokości 356 684,74 zł
została wykorzystana
w 2021 r., a Powiat
poniesie wydatek w 2022
r.

10.

Powiatowy Zarząd
Dróg w Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Syryni

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi
powiatowej nr
3512S (ul.
Raciborska)
Bełsznica Rogów

Data zawarcia
umowy:
17.09.2021 r.
Aneks nr 2:
31.12.2021
Termin realizacji:
2021/2023

Wartość całkowita
projektu/zadania:
8 155 411,46 zł Wartość
wkładu własnego
projektu/zadania:
3 696 759,75 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
4 458 652,01 zł

Zadanie wieloletnie.
W 2021 r. nie poniesiono
wydatków.

11.

Powiatowy Zarząd
Dróg w Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Syryni

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

Wykonanie
sygnalizacji
świetlnej
wzbudzanej na
przejściu dla
pieszych w ciągu
drogi powiatowej
nr 5029S (ul.
Wiosny Ludów)
w Marklowicach

Data zawarcia
umowy:
26.10.2021 r.
Aneks nr 1:
21.12.2021 r.
Termin realizacji:
2021/2022

Wartość całkowita
projektu/zadania:
189 912,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania:
37 982,40 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
151 929,60 zł

Zadanie wieloletnie.
W 2021 r. Powiat
wydatkował środki
w wysokości 23 862,00 zł
na opracowanie
dokumentacji projektowej.

Spis treści
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Lp.
12.

Komórka/jednostka
organizacyjna
Powiatowy Zarząd
Dróg w Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Syryni

Spis treści

Źródło
dofinansowania/Program

Nazwa
projektu/zadania

Polski Ład

Przebudowa drogi
powiatowej nr
5036S ul. Karola
Miarki w Pszowie
i 3 Maja w Syryni

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji
zadania
Wstępna
promesa z dnia
17.11.2021 r.
2022/2024

Finansowanie
Wartość całkowita
projektu/zadania:
14 800 000,00 zł Wartość
wkładu własnego
projektu/zadania:
740 000,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie z
umową o dofinansowanie):
14 060 000,00 zł

Uwagi
Zadanie wieloletnie.
W 2021 r. nie poniesiono
wydatków.
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Lp.
13.

Komórka/jednostka
organizacyjna
Wydział Komunikacji
i Transportu

Spis treści

Źródło
dofinansowania/Program

Nazwa
projektu/zadania

Gmina Gorzyce

Porozumienia/um
owy w sprawie
udzielenia
powiatowi
wodzisławskiemu
pomocy
finansowej
z przeznaczeniem
na
dofinansowanie
rekompensaty za
utracone
przychody
i poniesione
koszty w związku
z realizacją
powiatowych
przewozów
pasażerskich.

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji
zadania
Data zawarcia
umowy:
marzec 2021 r.
Termin realizacji:
2021 r.

Finansowanie
Wartość całkowita
projektu/zadania:
5 303 185,00 zł· Wartość
wkładu własnego
projektu/zadania:
871 138,00 zł·
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie z
umową o dofinansowanie):
825 000,00 zł

Uwagi
Całkowita wartość zadania
obejmuje środki własne
Powiatu Wodzisławskiego,
pomoc finansową z gmin
oraz środki pochodzące
z Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności
publicznej, które zostały
wykazane w sprawozdaniu
w części dotyczącej
pozostałych środków
krajowych w kolumnie F
poz. 18.
Wartość wkładu własnego
zawiera również środki
własne wykazane
w sprawozdaniu w części
dotyczącej pozostałych
środków krajowych
w kolumnie G poz. 18.
Zadanie zakończone.
Na realizację zadania
wykorzystano
dofinansowanie z Gminy
Gorzyce w wysokości:
801 967,31 zł.
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Lp.
14.

Komórka/jednostka
organizacyjna
Wydział Komunikacji
i Transportu

Spis treści

Źródło
dofinansowania/Program

Nazwa
projektu/zadania

Gmina Godów

Porozumienia/um
owy w sprawie
udzielenia
powiatowi
wodzisławskiemu
pomocy
finansowej
z przeznaczeniem
na
dofinansowanie
rekompensaty za
utracone
przychody
i poniesione
koszty w związku
z realizacją
powiatowych
przewozów
pasażerskich.

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji
zadania
Data zawarcia
umowy: marzec
2021 r.
Termin realizacji:
2021 r.

Finansowanie
Wartość całkowita
projektu/zadania:
5 303 185,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania:
871 138,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie z
umową o dofinansowanie):
810 000,00 zł

Uwagi
Całkowita wartość zadania
obejmuje środki własne
Powiatu Wodzisławskiego,
pomoc finansową z gmin
oraz środki pochodzące
z Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności
publicznej, które zostały
wykazane w sprawozdaniu
w części dotyczącej
pozostałych środków
krajowych w kolumnie F
poz. 18.
Wartość wkładu własnego
zawiera również środki
własne wykazane
w sprawozdaniu w części
dotyczącej pozostałych
środków krajowych
w kolumnie G poz. 18.
Zadanie zakończone.
Na realizację zadania
wykorzystano
dofinansowanie z Gminy
Godów w wysokości:
787 386,08 zł.
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Lp.
15.

Komórka/jednostka
organizacyjna
Wydział Komunikacji
i Transportu

Spis treści

Źródło
dofinansowania/Program

Nazwa
projektu/zadania

Gmina Lubomia

Porozumienia/um
owy w sprawie
udzielenia
powiatowi
wodzisławskiemu
pomocy
finansowej
z przeznaczeniem
na
dofinansowanie
rekompensaty za
utracone
przychody
i poniesione
koszty w związku
z realizacją
powiatowych
przewozów
pasażerskich.

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji
zadania
Data zawarcia
umowy:
marzec 2021 r.
Termin realizacji:
2021 r.

Finansowanie
Wartość całkowita
projektu/zadania:
5 303 185,00 zł Wartość
wkładu własnego
projektu/zadania:
871 138,00 zł· Wartość
środków zewnętrznych
(zgodnie z umową
o dofinansowanie):
585 000,00 zł

Uwagi
Całkowita wartość zadania
obejmuje środki własne
Powiatu Wodzisławskiego,
pomoc finansową z gmin
oraz środki pochodzące
z Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności
publicznej, które zostały
wykazane w sprawozdaniu
w części dotyczącej
pozostałych środków
krajowych w kolumnie F
poz. 18.
Wartość wkładu własnego
zawiera również środki
własne wykazane
w sprawozdaniu w części
dotyczącej pozostałych
środków krajowych
w kolumnie G poz. 18.
Zadanie zakończone.
Na realizację zadania
wykorzystano
dofinansowanie z Gminy
Lubomia w wysokości:
568 667,75 zł.
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Lp.
16.

Komórka/jednostka
organizacyjna
Wydział Komunikacji
i Transportu

Spis treści

Źródło
dofinansowania/Program

Nazwa
projektu/zadania

Powiat Raciborski

Porozumienia/um
owy w sprawie
udzielenia
powiatowi
wodzisławskiemu
pomocy
finansowej
z przeznaczeniem
na
dofinansowanie
rekompensaty za
utracone
przychody
i poniesione
koszty w związku
z realizacją
powiatowych
przewozów
pasażerskich.

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji
zadania
Data zawarcia
porozumienia:
30.11.2016 r.
Termin realizacji:
2021 r.

Finansowanie

Uwagi

Wartość całkowita
projektu/zadania:
5 303 185,00 zł Wartość
wkładu własnego
projektu/zadania:
871 138,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
30 000,00 zł

Całkowita wartość zadania
obejmuje środki własne
Powiatu Wodzisławskiego,
pomoc finansową z gmin
oraz środki pochodzące
z Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności
publicznej, które zostały
wykazane w sprawozdaniu
w części dotyczącej
pozostałych środków
krajowych w kolumnie F
poz. 18.
Wartość wkładu własnego
zawiera również środki
własne wykazane
w sprawozdaniu w części
dotyczącej pozostałych
środków krajowych
w kolumnie G poz. 18.
Zadanie zakończone.
Na realizację zadania
wykorzystano
dofinansowanie z Powiatu
Raciborskiego
w wysokości: 23 984,04 zł.
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Lp.
17.

Komórka/jednostka
organizacyjna
Wydział Komunikacji
i Transportu

Spis treści

Źródło
dofinansowania/Program

Nazwa
projektu/zadania

Fundusz rozwoju
przewozów
autobusowych
o charakterze
użyteczności publicznej

Dofinansowanie
przewozów
autobusowych
o charakterze
użyteczności
publicznej na rok
2021

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji
zadania
Data zawarcia
umowy:
22.02.2021 r.
oraz
24.06.2021 r.
zawarta ze
Skarbem
PaństwaWojewodą
Śląskim

Finansowanie
Wartość całkowita
projektu/zadania:
2 580 375,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania:
398 328,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie z
umową o dofinansowanie):
2 182 047,00 zł

Uwagi
Zadanie zakończone.
Na realizację zadania
wykorzystano dopłatę
pochodzącą ze środków
Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności
publicznej w wysokości:
1 531 977,04 zł.
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Tabela 48 Pozyskane środki zewnętrzne w zakresie rynku pracy.
Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji

Komórka/jednostka
organizacyjna

Źródło
dofinansowania/program

Nazwa
projektu/zadania

1.

Powiatowy Urząd
Pracy w Wodzisławiu
Śląskim

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa I. Rynek
pracy otwarty dla
wszystkich, Działanie 1.2
Wsparcie osób młodych
na regionalnym rynku
pracy - projekty
konkursowe,
Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu
Społecznego

Zrób to
z POWERem!

Data zawarcia
umowy:
08.04.2021 r.
Termin realizacji:
01.05.2021 r.31.10.2022 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania:
447 800,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
447 800,00 zł

2.

Powiatowy Urząd
Pracy w Wodzisławiu
Śląskim

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa I Rynek
pracy otwarty dla
wszustkich, Działanie 1.1
Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy
na regionalnym rynku
pracy - projekty
pozakonkursowe,
Poddziałanie 1.1.1
Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu
Społecznego

Aktywizacja osób
młodych
pozostających
bez pracy
w powiecie
wodzisławskim
(IV)

Data zawarcia
umowy:
05.12.2018 r.
Data zawarcia
aneksu:
23.03.2021 r.
Termin realizacji:
01.01.2019 r. 30.06.2021 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania:
500 000,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
500 000,00 zł

Lp.

Spis treści

Finansowanie

Uwagi

500 000,00 zł dodatkowa
kwota pozyskana w 2021
r. zwiększająca wartość
projektu.
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Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji

Finansowanie

Aktywizacja osób
młodych
pozostających
bez pracy
w powiecie
wodzisławskim
(V)

Data zawarcia
umowy:
17.12.2020 r.
Data zawarcia
aneksu:
23.03.2021 r.
Termin realizacji:
01.01.2021 r. 31.12.2022 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania:
586 904,47 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
586 904,47 zł

Wartość całkowita
projektu/zadania wynosi:
5 195 112,77 zł (w tym 4
608 208,30 zł pozyskane
w roku 2020 oraz 586
904,47 zł pozyskane
w roku 2021).

Aktywizacja osób
bezrobotnych
w wieku 30+
zarejestrowanych
w Powiatowym
Urzędzie Pracy
w Wodzisławiu
Śląskim (IV)

Data zawarcia
umowy:
14.06.2019 r.
Data zawarcia
aneksu:29.03.20
21 r.Termin
realizacji:
01.01.2019 r. 31.12.2022 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania: 5 931
642,07 zł· Wartość wkładu
własnego projektu/zadania:
0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
5 931 642,07 zł

5 931 642,07 dodatkowa
kwota pozyskana w 2021
r. zwiększająca wartość
projektu (dot. realizacji
2021 - 2022).

Komórka/jednostka
organizacyjna

Źródło
dofinansowania/program

Nazwa
projektu/zadania

3.

Powiat
Wodzisławski/Powiato
wy Urząd Pracy
w Wodzisławiu
Śląskim

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa I Rynek
pracy otwarty dla
wszystkich, Działanie 1.1
Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy
na regionalnym rynku
pracy - projekty
pozakonkursowe,
Poddziałanie 1.1.1
Wsparcie udzielane
z Europejskiego
Funduszu Społecznego

4.

Powiat
Wodzisławski/Powiato
wy Urząd Pracy
w Wodzisławiu
Śląskim

RPO WSL 2014-2020, Oś
priorytetowa VII
Regionalny Rynek Pracy,
Działanie 7.2 Poprawa
zdolności do zatrudnienia
osób poszukujących
pracy i pozostających bez
zatrudnienia - projekty
pozakonkursowe (dla
publicznych służb
zatrudnienia)

Lp.

Spis treści

Uwagi
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Lp.

Komórka/jednostka
organizacyjna

Źródło
dofinansowania/program

Nazwa
projektu/zadania
Finansowanie
kosztów
kształcenia
ustawicznego
pracowników
w trybie art. 69a
i 69b ustawy
z dnia
20.04.2004 r.
o promocji
zatrudnienia
i instytucjach
rynku pracy
Program
aktywizacji
zawodowej
bezrobotnych
zamieszkujących
na wsi

5.

Powiatowy Urząd
Pracy w Wodzisławiu
Śląskim

Krajowy Fundusz
Szkoleniowy

6.

Powiatowy Urząd
Pracy w Wodzisławiu
Śląskim

Środki rezerwy Funduszu
Pracy na finansowanie
programu na rzecz
promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji
zawodowej

Spis treści

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji

Finansowanie

21.07.2021 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania: 200
000,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie z
umową o dofinansowanie):
200 000,00 zł

09.09.2021 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania: 450
000,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie z
umową o dofinansowanie):
450 000,00 zł

Uwagi
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Tabela 49 Pozyskane środki zewnętrzne w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
Lp.

Komórka/jednostka
organizacyjna

Źródło
dofinansowania/program

Nazwa
projektu/zadania

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji

Finansowanie

1.

Powiatowy Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śl.

Ministerstwo Zdrowia

Zakup ambulansu
oraz środków
ochrony
indywidualnej na
potrzeby
Zespołów
Ratownictwa
Medycznego
w PPZOZ

07.05.2021 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania:
520 000,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
520 000,00 zł

2.

Powiatowy Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śl.

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

"Dostosowanie do
działalności
medycznej
wolnostojącego
budynku
dawnego
Oddziału
Internistycznego
(wewnętrznego)
w Wodzisławiu
Śląskim"

Termin realizacji:
Grudzień 2022 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania:
5 650 000,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania:
650 000,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
5 000 000,00 zł

Spis treści

Uwagi
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Lp.

Komórka/jednostka
organizacyjna

Źródło
dofinansowania/program

Nazwa
projektu/zadania

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji

Finansowanie

3.

Dom Pomocy
Społecznej im.
Papieża Jana Pawła II,
ul. Bogumińska 22,
44-350 Gorzyce

Europejski Fundusz
Społeczny, Regionalny
Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.

Projekt partnerski
pt. ŚLĄSKIE
POMAGA działania na rzecz
ograniczenia
skutków
wystąpienia
zagrożenia
epidemiologiczne
go wywołanego
koronawirusem
SARS-CoV-2.
Zadanie nr 2

Data
oświadczenia
o kontynuacji
projektu:
10.03.2021 r.
Termin realizacji:
01.02.2020 r. 31.05.2021 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania:
56 000,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
56 000,00 zł

4.

Dom Pomocy
Społecznej im.
Papieża Jana Pawła II,
ul. Bogumińska 22,
44-350 Gorzyce

Europejski Fundusz
Społeczny, Regionalny
Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.

Projekt partnerski
pt. ŚLĄSKIE
POMAGA działania na rzecz
ograniczenia
skutków
wystąpienia
zagrożenia
epidemiologiczne
go wywołanego
koronawirusem
SARS-CoV-2.
Zadanie nr 6

Data
oświadczenia
o kontynuacji
projektu:
26.07.2021 r.
Termin realizacji:
01.02.2020 r. 31.08.2021 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania:
316 200,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
316 200,00 zł

Spis treści

Uwagi
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Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji

Komórka/jednostka
organizacyjna

Źródło
dofinansowania/program

Nazwa
projektu/zadania

5.

Dom Pomocy
Społecznej im.
Papieża Jana Pawła II,
ul. Bogumińska 22,
44-350 Gorzyce

Europejski Fundusz
Społeczny,Projekt
grantowy realizowany
w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój,
Działanie 5.2 Działania
projakościowe
i rozwiązania
organizacyjne w systemie
ochrony zdrowia
ułatwiające dostęp do
niedrogich, trwałych oraz
wysokiej jakości usług
zdrowotnych.

Projekt
pn."Zapewnienie
bezpieczeństwa
i opieki
pacjentom oraz
bezpieczeństwa
personelowi
zakładów
opiekuńczoleczniczych,
domów pomocy
społecznej,
zakładów
pielęgnacyjnoopiekuńczych
i hospicjów na
czas COVID-19"

Data zawarcia
umowy:16.06.20
21 r.
Termin realizacji:
01.05.2020 r. 31.08.2021 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania: 57 449,50
zł·
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł·
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
57 449,50 zł

6.

Dom Pomocy
Społecznej im.
Papieża Jana Pawła II,
ul. Bogumińska 22,
44-350 Gorzyce

Fundusz Przeciwdziałania
COVID-19 na rok 2021

Fundusz
Przeciwdziałania
COVID-19

Data otrzymania
pisma:
04.03.2021 r.
Termin realizacji:
do końca 2021 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania:
132 143,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
132 143,00 zł

Lp.

Spis treści

Finansowanie

Uwagi
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Lp.
7.

Komórka/jednostka
organizacyjna
Dom Pomocy
Społecznej
Zgromadzenia Sióstr
Opatrzności Bożej
w Wodzisławiu Śl.

Spis treści

Źródło
dofinansowania/program

Nazwa
projektu/zadania

Europejski Fundusz
Społeczny, Regionalny
Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.

Projekt partnerski
pt. "ŚLĄSKIE
POMAGA" działania na rzecz
ograniczenia
skutków
wystąpienia
zagrożenia
epidemiologiczne
go wywołanego
koronawirusem
SARS-CoV-2 tryb
nadzwyczajny
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji
Data zawarcia
umowy:
08.03.2021 r.
Termin realizacji:
01.02.2020 r. 31.05.2021 r.

Finansowanie

Uwagi

Wartość całkowita
projektu/zadania:
28 000,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
28 000,00 zł
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Lp.
8.

Komórka/jednostka
organizacyjna
Dom Pomocy
Społecznej
Zgromadzenia Sióstr
Opatrzności Bożej
w Wodzisławiu Śl.

Spis treści

Źródło
dofinansowania/program

Nazwa
projektu/zadania

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego,
Europejski Fundusz
Społeczny oraz Fundusz
Spójności na 2014 2020

Kontynuacja
projektu
partnerskiego pt.
"ŚLĄSKIE
POMAGA" działania na rzecz
ograniczenia
skutków
wystąpienia
zagrożenia
epidemiologiczne
go wywołanego
koronawirusem
SARS-CoV-2 tryb
nadzwyczajny
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020.
Zadanie 6
Wypłata
wynagrodzeń dla
pracowników DPS
wykonujących
niezbędne
czynności do
walki z epidemią
wirusa SARSCOV-2

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji
Data zawarcia
umowy:23.07.20
21 r. Termin
realizacji:
31.08.2021 r.

Finansowanie

Uwagi

Wartość całkowita
projektu/zadania: 96 720,00
zł· Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
96 720,00 zł
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Lp.

Komórka/jednostka
organizacyjna

Źródło
dofinansowania/program

Nazwa
projektu/zadania

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji

Finansowanie

9.

Powiatowy Ośrodek
Wsparcia PERŁA
w Wodzisławiu Śl.

Europejski Fundusz
Społeczny, Regionalny
Program Operacyjny
Województwa Śląskiego
na lata 2014 - 2020.

Perła +

Data zawarcia
umowy:
05.10.2021 r.
Termin realizacji:
02.11.2021 r. 31.12.2022 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania:
105 205,49 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 7 364,39
zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
97 841,10 zł

10.

Zakład Aktywności
Zawodowej Zakład
Usług Pralniczych
w Wodzisławiu Śl.

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Środki pozyskane
w ramach
algorytmu na
pokrycie kosztów
działania Zakładu
Aktywności
Zawodowej

Data zawarcia
umowy:
21.01.2021 r.
Termin realizacji:
01.01.2021 r. 31.12.2021 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania:
825 000,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
825 000,00 zł

11.

Zakład Aktywności
Zawodowej Zakład
Usług Pralniczych
w Wodzisławiu Śl.

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
NiepełnosprawnychSODIR

Środki pozyskane
w ramach
refundacji
wynagrodzeń
osób
niepełnosprawnyc
h

Termin realizacji:
01.01.2021 r. 30.06.2021 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania: 319
939,67 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
319 939,67 zł

Spis treści

Uwagi
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Lp.

Komórka/jednostka
organizacyjna

Źródło
dofinansowania/program

Nazwa
projektu/zadania

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji

Finansowanie

12.

Zakład Aktywności
Zawodowej Zakład
Usług Pralniczych
w Wodzisławiu Śl.

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Środki pozyskane
w ramach
wsparcia
w usuwaniu
skutków
pandemii COVID
- 19

Data zawarcia
umowy/aneksu:0
1.12.2021
r.Termin
realizacji:15.12.2
021 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania: 48 316,25
zł· Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
48 316,25 zł

13.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

"Aktywny
samorząd"

Data zawarcia
aneksu nr 8:
30.04.2021 r.
Termin realizacji:
2021 r.

14.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Fundusz Solidarnościowy

"Asystent
osobisty osoby
niepełnosprawnej
" - edycja 2021

Data zawarcia
umowy:
18.05.2021 r.
Termin realizacji:
21.06.2021 r. 31.12.2021 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania:
555 930,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
555 930,00 zł
Wartość całkowita
projektu/zadania:
241 510,50 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
241 510,50 zł

Spis treści

Uwagi
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Lp.
15.

Komórka/jednostka
organizacyjna
Wydział Oświaty/
Zespół Placówek
SzkolnoWychowawczo Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śl.

Spis treści

Źródło
dofinansowania/program

Nazwa
projektu/zadania

Program Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
pn. "Rehabilitacja 25
plus"

Rehabilitacja 25
plus

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji
Data zawarcia
umowy:
28.09.2021 r.
Termin realizacji:
01.09.2021 r. 31.08.2022 r.

Finansowanie

Uwagi

Wartość całkowita
projektu/zadania:
900 000,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
900 000,00 zł
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Tabela 50 Pozyskane środki zewnętrzne w zakresie oświaty.
Lp.
1.

Komórka/jednostka
organizacyjna

Źródło
dofinansowania/program

Nazwa
projektu/zadania

Wydział
Oświaty/Powiatowy
Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli
w Wodzisławiu Śl.

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 w ramach Osi
Priorytetowej II –
Efektywne polityki
publiczne dla rynku
pracy, gospodarki
i edukacji
Działania 2.10 Wysoka
jakość systemu oświaty
otwarty konkurs
grantowy, pn. „Wsparcie
placówek doskonalenia
nauczycieli i bibliotek
pedagogicznych
w realizacji zadań
związanych
z przygotowaniem
i wsparciem nauczycieli
w prowadzeniu
kształcenia na odległość”

Adaptacja kadry
pedagogicznej do
wymagań
edukacji zdalnej

Spis treści

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji
Data zawarcia
umowy:
01.03.2021 r.
Termin realizacji:
01.03.2021 r.31.10.2021 r.

Finansowanie

Uwagi

Wartość całkowita
projektu/zadania: 67 125,00
zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
67 125,00 zł
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Lp.

Komórka/jednostka
organizacyjna

Źródło
dofinansowania/program

Nazwa
projektu/zadania

Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji

Finansowanie

2.

Wydział
Oświaty/Branżowa
Szkoła I St. Radlin, ZSP
Pszów, ZSP Rydułtowy,
ZPSWR

Dotacja celowa budżetu
państwa w ramach
rządowego programu
rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz
kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno
- komunikacyjnych na
lata 2020 - 2024 „Aktywna tablica” edycja 2021

Aktywna tablica

Data zawarcia
umowy:21.10.20
21 r.
Termin realizacji:
do 31 grudnia
2021 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania:
113 750,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 22 750,00
zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
91 000,00 zł

3.

Wydział Oświaty/ZSP
w Wodzisławiu Śl., ZST
w Wodzisławiu Śl., I LO
w Wodzisławiu Śl.,
ZPSWR w Wodzisławiu
Śl., ZSP w Pszowie,
ZSE w Wodzisławiu Śl.

Przedsięwzięcie Ministra
Edukacji i Nauki pn.
"Poznaj Polskę"

Poznaj Polskę

Data zawarcia
umowy:17.11.20
21 r.Termin
realizacji:do 15
grudnia 2021 r.

4.

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
w Rydułtowach

Ministerstwo Obrony
Narodowej, dotacja
z programu
„Certyfikowane
Wojskowe Klasy
Mundurowe”

Certyfikowane
Wojskowe Klasy
Mundurowe
V edycja

Data zawarcia
umowy:
19.08.2021 r.
Termin realizacji:
01.09.2021 r. 30.06.2023 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania: 75 483,00
zł· Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 21 300,00
zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
54 183,00 zł
Wartość całkowita
projektu/zadania:
100 320,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 20 064,00
zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
80 256,00 zł

Spis treści

Uwagi
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Data zawarcia
umowy oraz
termin realizacji

Komórka/jednostka
organizacyjna

Źródło
dofinansowania/program

Nazwa
projektu/zadania

5.

Wydział Oświaty/Zespół
Placówek SzkolnoWychowawczoRewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śl.

Program Ministra
Edukacji i Nauki
"Laboratoria Przyszłości"

Laboratoria
Przyszłości

Wypłaty środków
organom
prowadzącym
dokonuje
wojewoda po
zatwierdzeniu
jego
rekomendacji
przez Prezesa
Rady Ministrów.
Termin realizacji:
01.11.2021 r. 31.08.2022 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania:
60 000,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
60 000,00 zł

6.

Zespół Szkół
Technicznych
w Wodzisławiu Śl.

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
Erasmus Plus Akcja 2 Partnerstwo strategiczne
na rzecz edukacji
cyfrowej w sektorze
szkolnictwa wyższego

Platforma
cyfrowa
wspierająca
zdalną realizację
ćwiczeń
laboratoryjnych
w
elektrotechnice,
mechatronice
i automatyce

Data zawarcia
umowy:
23.06.2021 r.
Termin realizacji:
01.03.2021 r. 28.02.2023 r.

Wartość całkowita
projektu/zadania:
104 400,00 zł
Wartość wkładu własnego
projektu/zadania: 0,00 zł
Wartość środków
zewnętrznych (zgodnie
z umową o dofinansowanie):
104 400,00 zł

Lp.

Spis treści

Finansowanie

Uwagi
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T
TRANSPORT DROGOWY
Starosta Wodzisławski w 2021 roku wydał: 6 licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego, 21 zaświadczeń potwierdzających
zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów na potrzeby
własne, 105 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
96 zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz zarejestrował 21
jednostek pływających o długości do 24 m.
Przeprowadził 15 kontroli stacji kontroli pojazdów, 25 kontroli ośrodków
szkolenia kierowców i 73 kontrole przedsiębiorców posiadających
zezwolenie, licencję lub zaświadczenie.
TRANSPORT ZBIOROWY

Powiat Wodzisławski jest organizatorem Wodzisławskiej Komunikacji
Powiatowej na terenie gmin Gorzyce, Godów i Lubomia.
Przewozy świadczone są przez operatora transportu – Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z o.o., będącego
podmiotem wewnętrznym Powiatu Wodzisławskiego.
W drugiej połowie 2021 roku sieć komunikacyjna obejmowała 10 linii
autobusowych, w ramach których dziennie realizowano około 230 kursów
w dni nauki szkolnej, 150 kursów w dni wolne od nauki szkolnej oraz 40
kursów w soboty. Ogółem z Wodzisławskiej Komunikacji Powiatowej
w 2021 roku skorzystało około 480 000 pasażerów. Pandemia oraz
wprowadzenie zdalnego nauczania wpłynęło na ograniczenie ilości kursów,
zmniejszyła się również liczba pasażerów korzystających z transportu
publicznego.
Łączna kwota rekompensaty wypłaconej operatorowi transportu wyniosła
4 472 850,20 zł. W tej kwocie zawarte są środki pozyskane przez Powiat

Wodzisławski od Skarbu Państwa – Wojewody Śląskiego pochodzące
z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej. Łączna kwota dopłaty z Funduszu wyniosła 1 531 977,04 zł.
27 sierpnia 2021 roku Powiat Wodzisławski zawarł z PKS w Raciborzu Sp.
z o.o. umowę na świadczenie usług w powiatowych przewozach
pasażerskich na okres 5 lat tj. od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia
2026 roku.
Szacunkowa wielkość pracy przewozowej objętej umową wynosi
6 500 000 wozokilometrów. Przewozy realizowane są na liniach
komunikacyjnych:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

31
32
33
34
36
37
38
40
41
42

Wodzisław
Wodzisław
Wodzisław
Wodzisław
Wodzisław
Wodzisław
Wodzisław
Wodzisław
Wodzisław
Wodzisław

Śląski
Śląski
Śląski
Śląski
Śląski
Śląski
Śląski
Śląski
Śląski
Śląski

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lubomia
Uchylsko
Chałupki
Bluszczów
Jastrzębie-Zdrój
Skrzyszów
Godów
Racibórz przez Bluszczów
Racibórz przez Syrynię
Krzyżanowice

Usługi przewozowe świadczone są taborem autobusowym, w skład którego
wchodzi 20 autobusów spełniających normy emisji spalin co najmniej
EURO 5. Tabor stanowią pojazdy marki: SOR, Iveco Crossway, Karsan,
Autosan-Tramp, Mercedes Inturo oraz Mercus Sprinter.
W 2021 roku operator złożył zamówienie na dwa nowe autobusy
o długości 12 m. Zostaną one wprowadzone do użytkowania w 2022 roku.
TURYSTYKA
W 2021 roku Powiat Wodzisławski przyłączył się w roli Sponsora Głównego
do inicjatywy „RowerOn”, której organizatorem było Wydawnictwo
Nowiny. Głównym celem projektu była aktywizacja, integracja i edukacja
regionalna mieszkańców, zachęcenie ich do: aktywnej rekreacji,
zdrowego, rodzinnego spędzania czasu, poznawania wyjątkowych miejsc
w sąsiedztwie, zdobywania nowych doświadczeń, promocja regionu
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, jego walorów
przyrodniczo - kulturowych oraz infrastruktury rowerowej. Ze strony
Powiatu przygotowano m.in. materiały graficzne, w tym banery web,
propozycje tras rowerowych na użytek akcji. Ponadto przekazano gadżety
promocyjne Powiatu dla zarejestrowanych uczestników RowerOnu.
Ponadto w 2021 roku w ramach wsparcia inicjatyw turystycznych,
podobnie jak w poprzednich latach, Powiat zaangażowany był też w prace
grupy roboczej ds. promocji marki turystycznej Kraina Górnej Odry
Spis treści
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Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.
Poprzez Wydział Promocji, Kultury i Sportu Powiat prowadzi też stałą
współpracę z Subregionem w zakresie przekazywania materiałów
i wydawnictw na targi turystyczne z udziałem Subregionu, opiniuje
i współtworzy wydawnictwa i opracowania turystyczne.

U
UCHWAŁY RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
W 2021 roku odbyło się 10 sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego (w tym
6 w trybie zdalnym oraz 4 w trybie hybrydowym) na których podjęto 101
uchwał. 23 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego, a 10 z nich to akty prawa miejscowego. 58 uchwał podlegało
nadzorowi prawnemu Wojewody Śląskiego, a 43 Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Katowicach.
Tabela 51 Uchwały Rady
Nr uchwały,
Lp.
data podjęcia
1. Nr
XXVI/265/2021
z dnia 28
stycznia 2021
roku

Powiatu Wodzisławskiego podjęte w 2021 roku.
W sprawie
zatwierdzenia
programu
naprawczego
Powiatowego
Publicznego
Zakładu Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim na lata
2021-2023

2.

Nr
XXVI/266/2021
z dnia 28
stycznia 2020
roku

udzielenia pomocy
finansowej Miastu
Wodzisław Śląski na
remont lokali
mieszkalnych

3.

Nr
XXVI/267/2021
z dnia 28
stycznia 2021
roku

ustalenia wysokości
opłat za usunięcie
i przechowywanie
pojazdów oraz
wysokości kosztów
w przypadku

Spis treści

Odpowiedzialny

Sposób realizacji

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Zatwierdzono
program naprawczy
PPZOZ. Dyrekcja
Szpitala w roku
2021 na bieżąco
realizowała
działania
przedstawione
w tym programie.

Dyrektor
Powiatowego
Publicznego
Zakładu Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu
Śląskim
z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim
Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Starosta
Wodzisławski

Udzielono pomocy
finansowej Miastu
Wodzisław Śląski
zgodnie z podpisaną
14 maja 2021 roku
umową nr
WZP.8023.25.2020.
Miasto
wyremontowało
dwa lokale
mieszkalne
przeznaczone dla
pracowników
medycznych PPZOZ
Ustalono wysokości
opłat
w przedmiotowej
sprawie
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Lp.

Nr uchwały,
data podjęcia

4.

Nr
XXVI/268/2021
z dnia 28
stycznia 2021
roku

5.

Nr
XXVI/269/2021
z dnia 28
stycznia 2021
roku

6.

Nr
XXVI/270/2021
z dnia 28 tycznia
2021 roku

7.

Nr
XXVI/271/2021
z dnia 28
stycznia roku

Spis treści

W sprawie
odstąpienia od
usunięcia pojazdu
udzielenia pomocy
finansowej Miastu
Wodzisław Śląski
z przeznaczeniem
na opracowanie
dokumentacji
projektowej
związanej
z zadaniem
„Budowa
przystanku
kolejowego
Wodzisław Śląski –
Centrum wraz
z infrastrukturą
towarzyszącą”
w ramach Programu
Uzupełniania
Lokalnej i
Regionalnej
Infrastruktury
Kolejowej Kolej +
do 2028 roku
szczegółowych
warunków
korzystania
z nieruchomości
oddanych w trwały
zarząd powiatowym
jednostkom
organizacyjnym
zmiany uchwały
Rady Powiatu
Wodzisławskiego
Nr XXV/255/2020
z dnia 21 grudnia
2020 roku
w sprawie budżetu
Powiatu
Wodzisławskiego na
2021 rok wraz
z załącznikami
zmiany uchwały
Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr
XXV/254/2020
z dnia 21 grudnia
2020 roku
w sprawie
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Powiatu
Wodzisławskiego na
lata 2021-2036

Odpowiedzialny

Sposób realizacji

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Udzielono pomocy
finansowej w formie
dotacji celowej
w wysokości
100 000 zł Miastu
Wodzisław Śląski na
opracowanie
dokumentacji
projektowej
związanej
z przedmiotowym
zadaniem

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja

Kierownicy
jednostek
organizacyjnych

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja
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Lp.
8.

9.

Nr uchwały,
data podjęcia
Nr
XXVI/272/2021
z dnia
28 stycznia
2021 roku
Nr
XXVI/273/2021
z dnia
28 stycznia
2021 roku

10. Nr
XXVI/274/2021
z dnia
28 stycznia
2021 roku
11. Nr
XXVII/275/2021
z dnia 25 marca
2021 roku

12. Nr
XXVII/276/2021
z dnia 25 marca
2021 roku

Spis treści

W sprawie

Odpowiedzialny

Sposób realizacji

przekazania skargi
organowi
właściwemu do jej
rozpatrzenia

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

przyjęcia planów
pracy komisji
stałych Rady
Powiatu
Wodzisławskiego na
2021 rok
zatwierdzenia Planu
Kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady
Powiatu
Wodzisławskiego na
2021 rok
wyznaczenia
przedstawicieli
podmiotu
tworzącego do
składu komisji
konkursowej, która
przeprowadzi
postepowanie
konkursowe na
stanowisko
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
Powiatowego
Publicznego zakładu
Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim
udzielenia dotacji
celowej
Powiatowemu
Publicznemu
Zakładowi Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim
w wysokości 50
802,89 złotych

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

Skargę zgodnie
z właściwością
przekazano
Burmistrzowi Miasta
Radlin
Uchwałę
realizowano w 2021
roku

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

Uchwałę
realizowano w 2021
roku

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Do składu komisji
konkursowej
wyznaczono
następujących
przedstawicieli
podmiotu
tworzącego:
1) Piotr Siwek
(przewodniczący
komisji),
2) Katarzyna
Fukała-Kulczycka,
3) Marta Schubert,
4) Iwona Koczy,
5) Michał Lorek,
6) Bolesław Oleś

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

26 marca 2021
roku podpisano
umowę dotacji
z PPZOZ. Szpital
zrealizował zadania
w ramach projektu
pod nazwą
„Poprawa
efektywności
energetycznej
poprzez wymianę
zewnętrznej sieci
ciepłowniczej, sieci
c.w.u. wraz
z węzłami cieplnymi
i regulatorami
pogodowymi oraz
termomodernizacja
budynków PPZOZ
w Wodzisławiu
Śląskim

Strona 181 z 224

Lp.

Nr uchwały,
data podjęcia

W sprawie

Odpowiedzialny

13. Nr
XXVII/277/2021
z dnia 25 marca
2021 roku

udzielenia dotacji
celowej
Powiatowemu
Publicznemu
Zakładowi Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim
w wysokości 286
000,45 złotych

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

14. Nr
XXVII/278/2021
z dnia 25 marca
2021 roku

podziału środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
na realizację zadań
z zakresu
rehabilitacji
zawodowej
i społecznej osób
niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

15. Nr
XXVII/279/2021
z dnia 25 marca
2021 roku

wyrażenia opinii
dotyczącej zmiany
granic
administracyjnych
pomiędzy Miastem
Rydułtowy,
a Miastem Rybnik,
polegającej na
włączeniu działek
do terytorium
Miasta Rydułtowy
wyrażenia opinii
dotyczącej zmiany
granic
administracyjnych
pomiędzy Miastem
Rydułtowy,
a Miastem Rybnik,
polegającej na
wyłączeniu działek

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

16. Nr
XXVII/280/2021
z dnia 25 marca
2021 roku

Spis treści

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Sposób realizacji
i Rydułtowach” na
warunkach
określonych
w umowie oraz
w terminie złożył
rozliczenie
przekazanej dotacji
26 marca 2021
roku podpisano
umowę dotacji
z PPZOZ. Szpital
zakupił sterylizator
plazmowy oraz
system uzdatniania
wody na warunkach
określonych
w umowie oraz
w terminie złożył
rozliczenie
zrealizowanego
zadania
PFRON przyznał
Powiatowi
Wodzisławskiemu
środki finansowe na
rehabilitację
zawodową
i społeczną zgodnie
z algorytmem. Rada
Powiatu
Wodzisławskiego
dokonała podziału
środków na
poszczególne
zadania. Uchwała
została pozytywnie
zaopiniowana przez
Powiatową
Uchwała została
zrealizowana.
Zaopiniowano
pozytywnie zmianę
granic.

Uchwała została
zrealizowana .
Zaopiniowano
pozytywnie zmianę
granic
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17. Nr
XXVII/281/2021
z dnia 25 marca
2021 roku

18. Nr
XXVII/282/2021
z dnia 25 marca
2021 roku

19. Nr
XXVII/283/2021
z dnia 25 marca
2021 roku
Spis treści

W sprawie
z terytorium Miasta
Rydułtowy
ustalania trybu
udzielania
i rozliczania dotacji
z budżetu Powiatu
Wodzisławskiego
dla szkól i placówek
publicznych
i niepublicznych
oraz trybu
przeprowadzania
kontroli
prawidłowości ich
pobrania
i wykorzystania
zmiany Uchwały Nr
XXXI/369/2017
Rady Powiatu
Wodzisławskiego
z dnia 1 września
2017 roku
w sprawie przyjęcia
regulaminu
określającego
wysokość stawek
i szczegółowe
warunki
przyznawania
dodatków do
wynagrodzenia
zasadniczego,
szczegółowe
warunki obliczania
i wypłacania
wynagrodzenia za
godziny
ponadwymiarowe
i godziny doraźnych
zastępstw oraz
wysokość i warunki
wypłacania nagród
i innych świadczeń
wynikających ze
stosunku pracy dla
nauczycieli
zatrudnionych
w szkołach
i placówkach
oświatowych, dla
których organem
prowadzącym jest
Powiat
Wodzisławski
wniosku do Ministra
Obrony Narodowej
o zezwolenie na
utworzenie oddziału

Odpowiedzialny

Sposób realizacji

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja
uchwały przez
szkoły i placówki
publiczne
i niepubliczne

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja
uchwały przez
szkoły i placówki
Powiatu

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Uchwała
zrealizowana
w roku 2021
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20. Nr
XXVII/284/2021
z dnia 25 marca
2021 roku

21. Nr
XXVII/285/2021
z dnia 25 marca
2021 roku

22. Nr
XXVII/286/2021
z dnia 25 marca
2021 roku

23. Nr
XXVII/287/2021
z dnia 25 marca
2021 roku

Spis treści

W sprawie
przygotowania
wojskowego w
Zespole Szkół
Ponadpodstawowyc
h w Rydułtowach
zmiany uchwały nr
IV/63/2015 Rady
Powiatu
Wodzisławskiego
z dnia 26 lutego
2015 roku
w sprawie
określenia
szczegółowych
warunków i trybu
przyznawania
dorocznych Nagród
Powiatu
Wodzisławskiego za
osiągniecia
w dziedzinie
twórczości
artystycznej,
upowszechniania
i ochrony kultury
zmiany uchwały nr
XI/120/2019 Rady
Powiatu
Wodzisławskiego
z dnia 26 września
2019 roku
w sprawie
ustanowienia
Nagród i Wyróżnień
Powiatu
Wodzisławskiego za
osiągnięte wyniki
sportowe oraz za
osiągniecia
w działalności
sportowej
zmiany uchwały
Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr
XXV/255/2020
z dnia 21 grudnia
2020 roku
w sprawie budżetu
Powiatu
Wodzisławskiego na
2021 rok wraz
z załącznikami
zmiany uchwały
Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr
XXV/254/2020
z dnia 21 grudnia
2020 roku

Odpowiedzialny

Sposób realizacji

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Dokonano
stosownych zmian

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Dokonano
stosownych zmian

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja
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W sprawie

Odpowiedzialny

Sposób realizacji

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

Skargę zgodnie
z właściwością
przekazano Komisji
Dyscyplinarnej dla
Nauczycieli przy
Wojewodzie
Śląskim oraz
Dyrektorowi
Zespołu PlacówekSzkolnoWychowawczoRewalidacyjnych
w Wodzisławiu
Śląskim
Skargę zgodnie
z właściwością
przekazano
Dyrektorowi
Zespołu Placówek
SzkolnoWychowawczoRewalidacyjnych
w Wodzisławiu
Śląskim
Komisji Rewizyjnej
zlecono
przeprowadzenie
dodatkowej kontroli
w Zespole Placówek
SzkolnoWychowawczoRewalidacyjnych
w Wodzisławiu
Śląskim

24. Nr
XXVII/288/2021
z dnia 25 marca
2021 roku

w sprawie
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Powiatu
Wodzisławskiego na
lata 2021-2036
przekazania skargi
Pani M. K. organowi
właściwemu do jej
rozpatrzenia

25. Nr
XXVII/289/2021
z dnia 25 marca
2021 roku

przekazania skargi
Pani B. B. organowi
właściwemu do jej
rozpatrzenia

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

26. Nr
XXVII/290/2021
z dnia 25 marca
2021 roku

zlecenia Komisji
Rewizyjnej Rady
Powiatu
Wodzisławskiego
dodatkowej kontroli
nieobjętej planem
kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady
Powiatu
Wodzisławskiego na
rok 2021
wskazania nowego
terminu
rozpatrzenia skargi
Pani A. J. na
działania kierownika
jednostki
organizacyjnej Dyrektora Zespołu
Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu
Śląskim
przyjęcia oceny
zasobów pomocy
społecznej Powiatu
Wodzisławskiego

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

27. Nr
XXVII/291/2021
z dnia 25 marca
2021 roku

28. Nr
XXVIII/292/2021
z dnia 29

Spis treści

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

Wskazano nowy
termin rozpatrzenia
skargi do dnia 30
kwietnia 2021 roku

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Zgodnie z art. 16a
ustawy o pomocy
społecznej ocena
zasobów pomocy
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roku

W sprawie

Odpowiedzialny

29. Nr
XXVIII/293/2021
z dnia 29
kwietnia 2021
roku

zmiany Uchwały Nr
XVI/182/2012 Rady
Powiatu
Wodzisławskiego
z dnia 29 marca
2012 roku
w sprawie nadania
statutu
Powiatowemu
Publicznemu
Zakładowi Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

30. Nr
XXVIII/294/2021
z dnia 29
kwietnia 2021
roku

aktualizacji „Planu
zrównoważonego
rozwoju publicznego
transportu
zbiorowego dla
powiatu
wodzisławskiego”
określenia
przystanków
komunikacyjnych,
których
właścicielem lub
zarządzającym jest
Powiat
Wodzisławski oraz
warunków
korzystania i zasad
korzystania z tych
przystanków

Starosta
Wodzisławski

wyrażenia zgody na
zawarcie umowy
o świadczenie usług
w zakresie
publicznego
transportu
zbiorowego

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

31. Nr
XXVIII/295/2021
z dnia 29
kwietnia 2021
roku

32. Nr
XXVIII/296/2021
z dnia 29
kwietnia 2021
roku

Spis treści

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Sposób realizacji
społecznej została
przedstawiona
Radzie Powiatu
Wodzisławskiego
w terminie
wskazanym
w ustawie
Od dnia wejścia
w życie uchwały to
jest od 22 maja
2021 roku wpisano
do struktury
organizacyjnej
PPZOZ nowe
komórki tj.
"Centrum Zdrowia
Psychicznego
w Rydułtowach"
oraz „Zakład
OpiekuńczoLeczniczy
w Rydułtowach"
oraz zmieniono
podległość
służbową Działu
Nadzoru, Statystki
Medycznej
i Współpracy z NFZ
Przyjęto
aktualizację
przedmiotowego
Planu

Udostępnia się
operatorom
publicznego
transportu
zbiorowego
i przewoźnikom
przystanki
komunikacyjne,
których
właścicielem lub
zarządzającym jest
Powiat
Wodzisławski
Wyraża się zgodę
na zawarcie umowy
o oświadczenie
usług w zakresie
publicznego
transportu
zbiorowego na
liniach
komunikacyjnych
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W sprawie

Odpowiedzialny

33. Nr
XXVIII/297/2021
z dnia 29
kwietnia 2021
roku

oceny stanu
bezpieczeństwa
przeciwpożarowego
i zabezpieczenia
przeciwpowodziowe
go Powiatu
Wodzisławskiego

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

34. Nr
XXVIII/298/2021
z dnia 29
kwietnia 2021
roku

zmiany uchwały
Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr
XXV/255/2020
z dnia 21 grudnia
2020 roku
w sprawie budżetu
Powiatu
Wodzisławskiego na
2021 rok wraz
z załącznikami
zmiany uchwały
Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr
XXV/254/2020
z dnia 21 grudnia
2020 roku
w sprawie
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Powiatu
Wodzisławskiego na
lata 2021-2036
rozpatrzenia skargi
Pana R. G.
dotyczącej
zaniedbań
i nienależytego
wykonywania
obowiązków przez
zarządcę drogi
odnośnie
utrzymania drogi
powiatowej nr
5047S w Łaziskach
i Turzy Śląskiej
rozpatrzenia skargi
Centrum Cyfrowego
Wsparcia Edukacji
na nienależyte
wykonywanie
swoich zadań przez
dyrektorów pięciu
szkół i palcówek
oświatowych
przyjęcia
Powiatowego

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

35. Nr
XXVIII/299/2021
z dnia 29
kwietnia 2021
roku

36. Nr
XXVIII/300/2021
z dnia 29
kwietnia 2021
roku

37. Nr
XXVIII/301/2021
z dnia 29
kwietnia 2021
roku

38. Nr
XXIX/302/2021
Spis treści

Sposób realizacji
określonych
w uchwale
Stan
bezpieczeństwa
przeciwpożarowego
i zabezpieczenia
przeciwpowodziowe
go Powiatu
Wodzisławskiego
oceniono
pozytywnie
Bieżąca realizacja

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

Odmówiono
uwzględnienia
skargi

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

Uwzględniono
skargę

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Zapisy ustawy
o przeciwdziałaniu
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W sprawie

Odpowiedzialny

Programu
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar
Przemocy
w Rodzinie
w Powiecie
Wodzisławskim na
lata 2021-2025

39. Nr
XXIX/303/2021
z dnia 27 maja
2021 roku

przyjęcia
Ramowego
Programu
Oddziaływań
Korekcyjno Edukacyjnych dla
Osób Stosujących
Przemoc w Rodzinie
w Powiecie
Wodzisławskim na
lata 2021-2025

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

40. Nr
XXIX/304/2021
z dnia 27 maja
2021 roku

przyjęcia
Powiatowego
Programu
Profilaktycznego
Promującego
Prawidłowe Postawy
Rodzicielskie
w Rodzinach
Zagrożonych
Przemocą
w Powiecie
Wodzisławskim na
lata 2021-2024

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Spis treści

Sposób realizacji
przemocy
w rodzinie,
nakładają na powiat
obowiązek
opracowania
i realizacji
programu.
Opracowanie
nowego programu,
na kolejne lata było
konieczne ze
względu na przyjęte
krajowe kierunki
działań w zakresie
przeciwdziałania
przemocy. Uchwała
w trakcie realizacji
Przyjęcie
Ramowego
Programu wynika
z zapisów ustawy
o przeciwdziałaniu
przemocy
w rodzinie, która
nakłada na powiat
obowiązek
opracowania
i realizacji
powyższego
programu.
Program jest
komplementarny
z Powiatowym
Programem
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar
Przemocy
w Rodzinie
w Powiecie
Wodzisławskim.
Założenia programu
w trakcie realizacji
Przyjęcie Programu
wynika z zapisów
ustawy
o przeciwdziałaniu
przemocy
w rodzinie, która
nakłada na powiat
obowiązek
opracowania
i realizacji
powyższego
programu.
Program jest
komplementarny
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W sprawie

Odpowiedzialny

41. Nr
XXIX/305/2021
z dnia 27 maja
2021 roku

powierzenia Miastu
Radlin zadania
publicznego
zarządzania
drogami
powiatowymi
położonymi
w granicach
administracyjnych
Miasta Radlin

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

42. Nr
XXIX/306/2021
z dnia 27 maja
2021 roku

zmiany uchwały
Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr
XXV/255/2020
z dnia 21 grudnia
2020 roku
w sprawie budżetu
Powiatu
Wodzisławskiego na
2021 rok wraz
z załącznikami
zmiany uchwały
Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr
XXV/254/2020
z dnia 21 grudnia
2020 roku
w sprawie
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Powiatu
Wodzisławskiego na
lata 2021-2036
wskazania nowego
terminu
rozpatrzenia skargi
Pani E. K. na
działania kierownika
jednostki
organizacyjnej Dyrektora

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

43. Nr
XXIX/307/2021
z dnia 27 maja
2021 roku

44. Nr
XXIX/308/2021
z dnia 27 maja
2021 roku

Spis treści

Sposób realizacji
z Powiatowym
Programem
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar
Przemocy
w Rodzinie
w Powiecie
Wodzisławskim.
Program w trakcie
realizacji
Na podstawie
uchwały w dniu 22
grudnia 2020r.
podpisano
porozumienie nr
DPA.073.1.4.2021.
Termin realizacji od
dnia 01.07.2021r.
do 30.06.2024r.
Ogłoszono
w Dzienniku
Urzędowym w dniu
29.06.2021r.
Bieżąca realizacja

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

Wskazano nowy
termin rozpatrzenia
skargi do dnia 30
czerwca 2021 roku
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45. Nr
XXIX/309/2021
z dnia 27 maja
2021 roku
46. Nr
XXIX/310/2021
z dnia 27 maja
2021 roku
47. Nr
XXX/311/2021
z dnia 17
czerwca 2021
roku
48. Nr
XXX/312/2021
z dnia 17
czerwca 2021
roku

49. Nr
XXX/313/2021
z dnia 17
czerwca 2021
roku
50. Nr
XXX/314/2021
z dnia 17
czerwca 2021
roku

51. Nr
XXX/315/2021
z dnia 17

Spis treści

W sprawie
Powiatowego
Zakładu
Zarządzania
Nieruchomościami
w Wodzisławiu
Śląskim
wskazania nowego
terminu
rozpatrzenia skargi
Pani K. O. na
działania Starosty
Wodzisławskiego
przekazania
wniosku organowi
właściwemu do jego
rozpatrzenia

Odpowiedzialny

Sposób realizacji

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

Wskazano nowy
termin rozpatrzenia
skargi do dnia 31
sierpnia 2021 roku

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

Wniosek zgodnie
z właściwością
przekazano
Zarządowi Powiatu
Wodzisławskiego
Udzielono
Zarządowi Powiatu
wotum zaufania

udzielenia
Zarządowi Powiatu
Wodzisławskiego
wotum zaufania

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
Powiatu
Wodzisławskiego za
2020 rok wraz ze
sprawozdaniem
z wykonania
budżetu Powiatu
Wodzisławskiego za
2020 rok
udzielenia
Zarządowi Powiatu
Wodzisławskiego
absolutorium z
tytułu wykonania
budżetu Powiatu za
2020 rok
zatwierdzenia
rocznego
sprawozdania
finansowego
Powiatowego
Publicznego
Zakładu Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim za rok
obrotowy 2020
ogłoszenia tekstu
jednolitego Uchwały
Nr XVI/182/2012
Rady Powiatu

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

Zatwierdzono
sprawozdanie
finansowe Powiatu
Wodzisławskiego za
2020 rok wraz ze
sprawozdaniem
z wykonania
budżetu Powiatu
Wodzisławskiego za
2020 rok

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

Udzielono
Zarządowi Powiatu
absolutorium

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Zatwierdzono
roczne
sprawozdanie
finansowe PPZOZ za
rok obrotowy 2020

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Ogłoszono tekst
jednolity uchwały
w sprawie nadania
statutu PPZOZ
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Nr uchwały,
data podjęcia
czerwca 2021
roku

52. Nr
XXXI/316/2021
z dnia 17
czerwca 2021
roku

53. Nr
XXXI/317/2021
z dnia 17
czerwca 2021
roku

54. Nr
XXXI/318/2021
z dnia 18
sierpnia 2021
roku

55. Nr
XXXI/319/2021
z dnia 18

Spis treści

W sprawie
Wodzisławskiego
z dnia 29 marca
2012 roku
w sprawie nadania
statutu
Powiatowemu
Publicznemu
Zakładowi Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim
zmiany uchwały
Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr
XXV/255/2020
z dnia 21 grudnia
2020 roku
w sprawie budżetu
Powiatu
Wodzisławskiego na
2021 rok wraz
z załącznikami
zmiany uchwały
Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr
XXV/254/2020
z dnia 21 grudnia
2020 roku
w sprawie
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Powiatu
Wodzisławskiego na
lata 2021-2036
zmiany Uchwały Nr
XVI/182/2012 Rady
Powiatu
Wodzisławskiego
z dnia 29 marca
2012 roku
w sprawie nadania
statutu
Powiatowemu
Publicznemu
Zakładowi Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim
odwołania Pani
Krystyny Nieradzik
ze składu Rady
Społecznej

Odpowiedzialny

Sposób realizacji

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Od dnia wejścia
w życie uchwały to
jest od 4 września
2021 roku
zmniejszono liczbę
łóżek w Oddziale
Chorób
Wewnętrznych
z Pododdziałem
Geriatrycznym –
Centrum Leczenia
Chorób Wieku
Podeszłego z 51 do
35

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Odwołano Panią
Krystynę Nieradzik
ze składu Rady
Społecznej PPZOZ
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Nr uchwały,
data podjęcia
sierpnia 2021
roku

56. Nr
XXXI/320/2021
z dnia 18
sierpnia 2021
roku

57. Nr
XXXI/321/2021
z dnia 18
sierpnia 2021
roku

58. Nr
XXXI/322/2021
z dnia 18
sierpnia 2021
roku

Spis treści

W sprawie
Powiatowego
Publicznego
Zakładu Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim
powołania Pani
Agnieszki Księżarek
do składu Rady
Społecznej
Powiatowego
Publicznego
Zakładu Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim
udzielenia dotacji
celowej
Wojewódzkiemu
Szpitalowi Chorób
Płuc im. Dr.
Alojzego Pawelca
w Wodzisławiu
Śląskim

udzielenia dotacji
celowej
Powiatowemu
Publicznemu
Zakładowi Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim
w wysokości 524
237,48 złotych

Odpowiedzialny

Sposób realizacji

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Powołano Panią
Agnieszkę Księżarek
do składu Rady
Społecznej PPZOZ

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

8 września 2021
roku podpisano
umowę dotacji ze
Szpitalem, który
wykorzystał
przyznaną dotację
na dofinansowanie
zadania
polegającego
na przekształceniu
działu farmacji
szpitalnej w aptekę
szpitalną, zgodnie
z warunkami
określonymi
w umowie
i w terminie złożył
rozliczenie
19 sierpnia 2021
roku podpisano
umowę dotacji
z PPZOZ. Szpital
zrealizował zadania
w ramach projektu
pod nazwą
„Poprawa
efektywności
energetycznej
poprzez wymianę
zewnętrznej sieci
ciepłowniczej, sieci
c.w.u. wraz
z węzłami cieplnymi
i regulatorami
pogodowymi oraz
termomodernizacja

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego
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Nr uchwały,
data podjęcia

W sprawie

Odpowiedzialny

59. Nr
XXXI/323/2021
z dnia 18
sierpnia 2021
roku

podziału środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
na realizację zadań
z zakresu
rehabilitacji
zawodowej
i społecznej osób
niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

60. Nr
XXXI/324/2021
z dnia 18
sierpnia 2021
roku

zmiany uchwały
Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr
XXV/255/2020 z
dnia 21 grudnia
2020 roku
w sprawie budżetu
Powiatu
Wodzisławskiego na
2021 rok wraz
z załącznikami
zmiany uchwały
Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr
XXV/254/2020 z
dnia 21 grudnia
2020 roku
w sprawie
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Powiatu
Wodzisławskiego na
lata 2021-2036
rozpatrzenia skargi
Pani K. O. na
działania Starosty
Wodzisławskiego

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

61. Nr
XXXI/325/2021
z dnia 18
sierpnia 2021
roku

62. Nr
XXXI/326/2021
z dnia 18
sierpnia 2021
roku

Spis treści

Sposób realizacji
budynków PPZOZ
w Wodzisławiu
Śląskim
i Rydułtowach” na
warunkach
określonych
w umowie oraz
w terminie złożył
rozliczenie
przekazanej dotacji
Rada Powiatu
Wodzisławskiego
dokonała
przesunięć środków
finansowych
pomiędzy
zadaniami w celu
maksymalnego
wykorzystania
środków. Uchwała
została pozytywnie
zaopiniowana przez
Powiatową
Społeczną Radę ds.
Osób
Niepełnosprawnych.
Uchwała
realizowana
Bieżąca realizacja

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

Odmówiono
uwzględnienia
skargi
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data podjęcia
63. Nr
XXXI/327/2021
z dnia 18
sierpnia 2021
roku

Lp.

64. Nr
XXXI/328/2021
z dnia 18
sierpnia 2021
roku
65. Nr
XXXII/329/2021
z dnia 30
września 2021
roku

66. Nr
XXXII/330/2021
z dnia 30
września 2021
roku

67. Nr
XXXII/331/2021
roku z dnia 30
września 2021
roku

68. Nr
XXXIII/332/2021
Spis treści

W sprawie

Odpowiedzialny

Sposób realizacji

poparcia apelu
Towarzystwa
Entuzjastów Kolei
z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim z dnia 29
czerwca 2021 r.
o przywrócenie
godziwej siatki
połączeń
kolejowych
mieszkańcom
Powiatu
Wodzisławskiego
rozpatrzenia petycji
mieszkańców ulicy
Głożyńskiej
w Radlinie

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

W związku
z poparciem apelu
uchwała została
przekazana do
Marszałka
Województwa
Śląskiego oraz
Radnych Sejmiku
Województwa
Śląskiego

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

Odmówiono
uwzględnienia
petycji

oceny sytuacji
ekonomiczno –
finansowej
Powiatowego
Publicznego
Zakładu Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

zmiany uchwały
Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr
XXV/255/2020
z dnia 21 grudnia
2020 roku w
sprawie budżetu
Powiatu
Wodzisławskiego na
2021 rok wraz
z załącznikami
zmiany uchwały
Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr
XXV/254/2020
z dnia 21 grudnia
2020 roku
w sprawie
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Powiatu
Wodzisławskiego na
lata 2021-2036
ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Oceniono sytuację
ekonomiczno –
finansową PPZOZ
jako bardzo trudną,
wymagającą
podjęcia przez
Dyrekcję działań
naprawczych
mających na celu
zahamowanie
zadłużenia Szpitala
i poprawę jego
płynności
finansowej
Bieżąca realizacja

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja
uchwały przez
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Nr uchwały,
data podjęcia
z dnia 28
października
2021 roku

69. Nr
XXXIII/333/2021
z dnia 28
października
2021 roku

70. Nr
XXXIII/334/2021
z dnia 28
października
2021 roku
Spis treści

W sprawie
w sprawie przyjęcia
regulaminu
określającego
wysokość stawek
i szczegółowe
warunki
przyznawania
dodatków do
wynagrodzenia
zasadniczego,
szczegółowe
warunki obliczania
i wypłacania
wynagrodzenia za
godziny
ponadwymiarowe
i godziny doraźnych
zastępstw oraz
wysokość i warunki
wypłacania nagród
i innych świadczeń
wynikających ze
stosunku pracy dla
nauczycieli
zatrudnionych
w szkołach
i placówkach
oświatowych, dla
których organem
prowadzącym jest
Powiat
Wodzisławski
wyrażenia zgody na
zawarcie
porozumienia
pomiędzy Powiatem
Wodzisławskim
a Miastem Gliwice
w sprawie
powierzenia Miastu
Gliwice prowadzenia
zadania
publicznego, jakim
jest kształcenie
uczniów klas
wielozawodowych
z Zespołu Szkół
Ponadpodstawowyc
h w Pszowie
w zakresie
teoretycznych
przedmiotów
zawodowych
wyrażenia zgody na
zawarcie
porozumienia
pomiędzy Powiatem
Wodzisławskim

Odpowiedzialny

Sposób realizacji
szkoły i placówki
Powiatu

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Zadanie
realizowane przez
Zespół Szkół
Ponadpodstawowyc
h w Pszowie w roku
2022

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja
uchwały przez
szkoły i placówki
Powiatu
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Nr uchwały,
data podjęcia

71. Nr
XXXIII/335/2021
z dnia 28
października
2021 roku

72. Nr
XXXIII/336/2021
z dnia 28
października
2021 roku

73. Nr
XXXIII/337/2021
z dnia 28
października
2021 roku

Spis treści

W sprawie
a Miastem Żory
w sprawie zasad
organizowania,
prowadzenia
i finansowania nauki
religii
w pozaszkolnym
punkcie
katechetycznym
Kościoła
Adwentystów Dnia
Siódmego
wyrażenia zgody na
zawarcie
porozumienia
pomiędzy Powiatem
Wodzisławskim
a Miastem
Jastrzębie-Zdrój
w sprawie zasad
organizowania,
prowadzenia
i finansowania nauki
religii
w pozaszkolnym
punkcie
katechetycznym
Kościoła
Zielonoświątkowego
powierzenia Gminie
Marklowice zadania
publicznego
zarządzania
drogami
powiatowymi
położonymi
w granicach
administracyjnych
Gminy Marklowice
w zakresie letniego
i zimowego
utrzymania
chodników dróg
powiatowych oraz
utrzymania zieleni
przydrożnej
powierzenia Gminie
Mszana zadania
publicznego
zarządzania
drogami
powiatowymi
położonymi
w granicach
administracyjnych
Gminy Mszana
w zakresie letniego
i zimowego

Odpowiedzialny

Sposób realizacji

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja
uchwały przez
szkoły i placówki
Powiatu

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Na podstawie
uchwały w dniu 21
grudnia 2021r.
podpisano
porozumienie nr
DPA.073.1.12.2021.
Termin realizacji od
dnia 01.01.2022r.
do 31.12.2022r.
Ogłoszono
w Dzienniku
Urzędowym w dniu
27.12.2021r.

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Na podstawie
uchwały w dniu 21
grudnia 2021r.
podpisano
porozumienie nr
DPA.073.1.10.2021.
Termin realizacji od
dnia 01.01.2022r.
do 31.12.2022r.
Ogłoszono
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Nr uchwały,
data podjęcia

74. Nr
XXXIII/338/2021
z dnia 28
października
2021 roku

75. Nr
XXXIII/339/2021
z dnia 28
października
2021 roku

76. Nr
XXXIII/340/2021
z dnia 28
października
2021 roku

77. Nr
XXXIII/341/2021
z dnia 29
października
2021 roku

Spis treści

W sprawie
utrzymania
chodników dróg
powiatowych oraz
utrzymania zieleni
przydrożnej
powierzenia Miastu
Pszów zadania
publicznego
zarządzania
drogami
powiatowymi
położonymi
w granicach
administracyjnych
Miasta Pszów
w zakresie letniego
i zimowego
utrzymania
chodników dróg
powiatowych oraz
utrzymania zieleni
przydrożnej
powierzenia Miastu
Rydułtowy zadania
publicznego
zarządzania
drogami
powiatowymi
położonymi
w granicach
administracyjnych
Miasta Rydułtowy
w zakresie letniego
i zimowego
utrzymania
chodników dróg
powiatowych oraz
utrzymania zieleni
przydrożnej
ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek
ogólnodostępnych
na terenie Powiatu
Wodzisławskiego

udzielenia dotacji
celowej
Powiatowemu
Publicznemu
Zakładowi Opieki
Zdrowotnej

Odpowiedzialny

Sposób realizacji
w Dzienniku
Urzędowym w dniu
27.12.2021r.

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Na podstawie
uchwały w dniu 21
grudnia 2021r.
podpisano
porozumienie nr
DPA.073.1.11.2021.
Termin realizacji od
dnia 01.01.2022r.
do 31.12.2022r.
Ogłoszono
w Dzienniku
Urzędowym w dniu
27.12.2021r.

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Na podstawie
uchwały w dniu 21
grudnia 2021r.
podpisano
porozumienie nr
DPA.073.1.9.2021.
Termin realizacji od
dnia 01.01.2022r.
do 31.12.2022r.
Ogłoszono
w Dzienniku
Urzędowym w dniu
27.12.2021r.

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Ustalono rozkład
godzin pracy aptek
ogólnodostępnych
na terenie powiatu,
wskazano, które
apteki zapewniają
całodobowy dostęp
do świadczeń
aptecznych, nie
wyłączając sobót,
niedziel, świąt
i innych dni wolnych
od pracy
3 listopada 2021
roku podpisano
umowę dotacji
z PPZOZ. Szpital
zakupił aparat USG
na warunkach

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Strona 197 z 224

Lp.

Nr uchwały,
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78. Nr
XXXIII/342/2021
z dnia 28
października
2021 roku

79. Nr
XXXIII/343/2021
z dnia 28
października
2021 roku

80. Nr
XXXIII/344/2021
z dnia 28
października
2021 roku

81. Nr
XXXIII/345/2021
z dnia 28
października
2021 roku
82. Nr
XXXIII/346/2021
z dnia 28
października
2021 roku
Spis treści

W sprawie
w Rydułtowach
i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim na zakup
aparatu USG
wyboru firmy
audytorskiej do
przeprowadzenia
badania
sprawozdań
finansowych
Powiatowego
Publicznego
Zakładu Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim
sporządzonych za
rok obrotowy 2021
i rok obrotowy 2022
zmiany uchwały
Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr
XXV/255/2020
z dnia 21 grudnia
2020 roku
w sprawie budżetu
Powiatu
Wodzisławskiego na
2021 rok wraz
z załącznikami
zmiany uchwały
Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr
XXV/254/2020
z dnia 21 grudnia
2020 roku
w sprawie
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Powiatu
Wodzisławskiego na
lata 2021-2036
rozpatrzenia petycji
Pana G. P.
w sprawie podjęcia
uchwały dotyczącej
szczepień
mieszkańców
poparcia stanowiska
Towarzystwa
Entuzjastów Kolei
z siedzibą
w Wodzisławiu

Odpowiedzialny

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Sposób realizacji
określonych
w umowie oraz
w terminie złożył
rozliczenie
zrealizowanego
zadania
Wybrano firmę
audytorską FEHU
Global Audyt Sp.
z o.o. z Katowic do
przeprowadzenia
badania
sprawozdań
finansowych PPZOZ
sporządzonych za
rok obrotowy 2021
i rok obrotowy 2022

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

Odmówiono
uwzględnienia
petycji

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

W związku
z poparciem
stanowiska uchwała
została przekazana
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Nr uchwały,
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83. Nr
XXXIII/347/2021
z dnia 28
października
2021 roku

84. Nr
XXXIII/348/2021
z dnia 28
października
2021 roku

85. Nr
XXXIV/349/2021
z dnia 25
listopada 2021
roku

86. Nr
XXXIV/350/2021
z dnia 25
listopada 2021
roku

Spis treści

W sprawie
Śląskim z dnia
8 października 2021
r. w zakresie
zatrzymywania się
przewoźnika
RegioJet na stacji
Wodzisław Śląski
rozpatrzenia skargi
Pana M. G. na
działania kierownika
jednostki
organizacyjnej Dyrektora
Powiatowego
Zarządu Dróg
w Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Syryni
wyrażenia zgody na
zawarcie
porozumienia
wyrażenia zgody na
zawarcie
porozumienia
pomiędzy Powiatem
Wodzisławskim
a Miastem
Jastrzębie-Zdrój
w sprawie zasad
prowadzenia
nauczania religii
w pozaszkolnym
punkcie
katechetycznym
Kościoła
Zielonoświątkowego
w Jastrzębiu-Zdroju
zatwierdzenia
programu
naprawczego
Powiatowego
Publicznego
Zakładu Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim na lata
2022-2024
udzielenia dotacji
celowej
Powiatowemu
Publicznemu
Zakładowi Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach

Odpowiedzialny

Sposób realizacji
do Dyrektora
RegioJet

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

Odmówiono
uwzględnienia
skargi

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja
uchwały przez
szkoły i placówki
Powiatu

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Zatwierdzono
program naprawczy
PPZOZ. Działania
naprawcze Dyrekcja
Szpitala realizuje na
bieżąco

Dyrektor
Powiatowego
Publicznego
Zakładu Opieki
Zdrowotnej
w Rydułtowach
i Wodzisławiu
Śląskim
z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim
Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

2 grudnia 2021
roku podpisano
umowę dotacji
z PPZOZ. Szpital
zakupił aparat RTG
na warunkach
określonych
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Lp.

Nr uchwały,
data podjęcia

87. Nr
XXXIV/351/2021
z dnia 25
listopada 2021
roku

88. Nr
XXXIV/352/2021
z dnia 25
listopada 2021
roku

89. Nr
XXXIV/353/2021
z dnia 25
listopada 2021
roku

90. Nr
XXXIV/354/2021
z dnia 25
listopada 2021
roku
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W sprawie
i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim na zakup
aparatu RTG
podziału środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
na realizację zadań
z zakresu
rehabilitacji
zawodowej
i społecznej osób
niepełnosprawnych

uchwalenia
„Programu
współpracy Powiatu
Wodzisławskiego
z organizacjami
pozarządowymi
oraz podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego na
2022 rok”
zmiany uchwały
Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr
XXV/255/2020
z dnia 21 grudnia
2020 roku
w sprawie budżetu
Powiatu
Wodzisławskiego na
2021 rok wraz
z załącznikami
zmiany uchwały
Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr
XXV/254/2020
z dnia 21 grudnia
2020 roku
w sprawie
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Powiatu
Wodzisławskiego na
lata 2021-2036

Odpowiedzialny

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Sposób realizacji
w umowie oraz
w terminie złożył
rozliczenie
zrealizowanego
zadania
Rada Powiatu
Wodzisławskiego
dokonała
przesunięć środków
finansowych
pomiędzy
zadaniami w celu
maksymalnego
wykorzystania
środków. Uchwała
została pozytywnie
zaopiniowana przez
Powiatową
Społeczną Radę ds.
Osób
Niepełnosprawnych.
Uchwała została
zrealizowana
Uchwała
zrealizowana

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja
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Nr uchwały,
data podjęcia
91. Nr
XXXIV/355/2021
z dnia 25
listopada 2021
roku

Lp.

92. Nr
XXXIV/356/2021
z dnia 25
listopada 2021
roku

93. Nr
XXXV/357/2021
z dnia 20 grudnia
2021 roku
94. Nr
XXXV/358/2021
z dnia 20 grudnia
2021 roku
95. Nr
XXXV/359/2021
z dnia 20 grudnia
2021 roku

96. Nr
XXXV/360/2021
z dnia 20 grudnia
2021 roku
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W sprawie

Odpowiedzialny

Sposób realizacji

ustalenia
miesięcznego
wynagrodzenia dla
Starosty
Wodzisławskiego
Pana Leszka Bizonia
zmiany Uchwały Nr
V/61/2011 Rady
Powiatu
Wodzisławskiego
z dnia 31 marca
2011 roku
w sprawie ustalenia
wysokości i zasad
naliczania oraz
wypłacania diet
radnym Powiatu
Wodzisławskiego
oraz określenia
stawek za jeden
kilometr przebiegu
pojazdem
samochodowym
niebędącym
własnością Powiatu
w podróżach
służbowych radnych
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Powiatu
Wodzisławskiego na
lata 2022 – 2037
budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na
2022 rok wraz
z załącznikami
przyjęcia
Powiatowego
Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej
w Powiecie
Wodzisławskim na
lata 2022 – 2024

Starosta
Wodzisławski

Ogółem
wynagrodzenie
brutto ustalono
w kwocie 19 870,00
zł.

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Dokonano zmiany
przedmiotowej
uchwały

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Bieżąca realizacja

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

udzielenia dotacji
celowej
Powiatowemu
Publicznemu
Zakładowi Opieki
Zdrowotnej

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Zgodnie z art. 180
pkt 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu
rodziny i systemie
pieczy zastępczej
jednym z zadań
własnych powiatu
jest opracowywanie
i realizacja 3 –
letnich powiatowych
programów
dotyczących
rozwoju pieczy
zastępczej. Uchwała
w trakcie realizacji
10 stycznia 2022
roku podpisano
umowę dotacji
z PPZOZ. Szpital
zrealizuje zadania
w ramach projektu
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Nr uchwały,
data podjęcia

W sprawie

Odpowiedzialny

w Rydułtowach
i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim
w wysokości 212
049,00 złotych

97. Nr
XXXV/361/2021
z dnia 20 grudnia
2021 roku

98. Nr
XXXV/362/2021
z dnia 20 grudnia
2021 roku

99. Nr
XXXV/363/2021
z dnia 20 grudnia
2021 roku

100. Nr
XXXV/364/2021
z dnia 20 grudnia
2021 roku

Spis treści

ustalenia stawki
dotacji
przedmiotowej dla
zakładu
budżetowego –
Zakładu Aktywności
Zawodowej Zakładu
Usług Pralniczych
z siedzibą
w Wodzisławiu
Śląskim, ul. Wałowa
30
wyboru podmiotu
uprawnionego do
badania
sprawozdania
finansowego
Powiatu
Wodzisławskiego za
rok obrotowy 2021
oraz rok obrotowy
2022

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

zmiany uchwały
Rady Powiatu
Wodzisławskiego Nr
XXV/255/2020
z dnia 21 grudnia
2020 roku
w sprawie budżetu
Powiatu
Wodzisławskiego na
2021 rok wraz
z załącznikami
ustalenia wykazu
wydatków budżetu
Powiatu
Wodzisławskiego,
które nie wygasają

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Zarząd Powiatu
Wodzisławskiego

Sposób realizacji
pod nazwą
„Poprawa
efektywności
energetycznej
poprzez wymianę
zewnętrznej sieci
ciepłowniczej, sieci
c.w.u. wraz
z węzłami cieplnymi
i regulatorami
pogodowymi oraz
termomodernizacja
budynków PPZOZ
w Wodzisławiu
Śląskim
i Rydułtowach”
Ustalenie stawki
dotacji w wysokości
467,17 zł
miesięcznie do
jednej zatrudnionej
osoby
niepełnosprawnej
w jednostce

Wybiera się Biuro
Audytorskie
PROWIZJA Sp.
z o.o., Kraków,
jako podmiot
uprawniony do
badania
sprawozdania
finansowego
Powiatu
Wodzisławskiego
za rok obrotowy
2021 oraz rok
obrotowy 2022
Bieżąca realizacja

Bieżąca realizacja

Strona 202 z 224

Lp.

Nr uchwały,
data podjęcia

101. Nr
XXXV/365/2021
z dnia 20 grudnia
2021 roku

W sprawie
z upływem roku
budżetowego 2021
uchwalenia planu
pracy Rady Powiatu
Wodzisławskiego na
2022 rok

Odpowiedzialny

Przewodniczący
Rady Powiatu
Wodzisławskiego

Sposób realizacji

Uchwała
realizowana jest
w 2022 roku

W
WOJSKOWA KWALIFIKACJA
W roku 2021 na terenie powiatu wodzisławskiego kwalifikacja wojskowa
zaplanowana została w okresie od 01 września do 25 października. Łącznie
39 dni robocze.
Przyjmowanie osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej odbywało
się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej dla powiatu wodzisławskiego
przy ul. Wawrzyńca 1 w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Wilchwy. Na
potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2021 r., Starosta Wodzisławski zatrudnił
na umowę zlecenie: 4 osoby do prac związanych z wprowadzaniem
danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji
wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz 1
osobę do prowadzenia zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji
wojskowej w lokalu, w którym jest prowadzona kwalifikacja wojskowa.
Na terenie powiatu wodzisławskiego Powiatowa Komisja Lekarska
orzekająca w sprawach kwalifikacji wojskowej, pracowała od poniedziałku
do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00. Taki harmonogram pracy
wynikał z braku chętnych lekarzy do powołania w skład Powiatowej
Komisji Lekarskiej.
W roku 2021 do kwalifikacji wojskowej byli wezwani:
1. mężczyźni rocznika 2002 – 732 osób;
2. mężczyźni roczników starszych 1997 – 2001 (tzw. WN) 499 osób,
3. mężczyźni wykazani przez WKU – 1 osoba,
4. kobiety – 19 osób.
Łącznie wezwanych było 1232 mężczyzn i 19 kobiet.
Komisja przepracowała tylko 39 dni, kwalifikacja przebiegała bez
komplikacji, choć podjęte zostały profilaktyczne czynności dla
zabezpieczenia przeciw wirusowi Covid.
Ze względu na panujące zagrożenia epidemiczne praca komisji wymagała
od personelu jak i osób zgłaszających się do komisji wzmożonego reżimu
sanitarnego. Podjęte zostały dodatkowe działania sanitarne typu:
− zamontowane zostały na biurka osłony p/wirusowe w pokoju pisowni
i w pokoju wojskowego,
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− wprowadzone zostały przerwy techniczne co 2 godziny w celu
przewietrzania pomieszczeń i ich dezynfekcji,
− dezynfekcja rąk przez dystrybutor płynów dezynfekcyjnych dla
zgłaszających się, dla personelu nabiurkowe dozowniki z płynem
dezynfekcyjnym,
− monitoring zgłaszający się osób czy posiadają maseczki, w przypadku
ich braku wręczanie darmowych maseczek osobom ich nie
posiadającym,
− dezynfekcja (3x dziennie) klamek, stolików i krzeseł znajdujących się
poczekalni komisji,
− wyposażenie personelu sprzątającego w płynne środki dezynfekujące do
mycia wszystkich powierzchni.
Do kwalifikacji w 2021 r. zgłosiło się 696 osób rocznika podstawowego
(2001) oraz 420 osób roczników starszych (WN rocznik 2000 i 2001) i 19
kobiet.
Przebadane przez Powiatową Komisję Lekarską osoby otrzymały niżej
wymienione kategorie zdrowia:
1. rocznik podstawowy: kat. A - 654 osób, kat. B - 3 osoby, kat. D - 29
osoby, kat. E - 10 osób;
2. roczniki starsze (WN): kat. A - 392 osoby, kat. B - 2 osoby, kat. D - 14
osób, kat. E - 12 osób;
3. kobiety: kat. A – 19 osób;
4. 20 osób spośród zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej skierowano
na dodatkowe badania specjalistyczne.
Środki na organizacyjne przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji
wojskowej przekazuje każdego roku wojewoda w formie dotacji celowej
w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75045 - Kwalifikacja
wojskowa, § 2110 i § 2120. Środki w całości pokrywają realizację
przedmiotowego zadania.
WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W ramach usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowano
rehabilitację społeczną polegającą na: udzielaniu dofinansowania dla osób
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz wsparciu osób z niepełnosprawnościami
w placówkach dziennych oraz całodobowych. Zgodnie z algorytmem
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał
środki w wysokości 3.415.405,00 zł, z czego Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim otrzymało kwotę: 3.374.205,00 zł.
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Tabela 52 Podział środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie.
Nazwa zadania

Środki finansowe

Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Gorzycach
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Dofinansowanie do zapatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się,
architektonicznych i technicznych
Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób
niepełnosprawnych
Tabela 53 Wykorzystane dofinansowanie na koniec 2021 roku.
Liczba wypłaconych
Nazwa zadania
dofinansowań
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie
492
rehabilitacyjnym
Dofinansowanie do zapatrzenia
w przedmioty ortopedyczne
251
i środki pomocnicze oraz sprzęt
rehabilitacyjny
Dofinansowanie likwidacji barier
142
w komunikowaniu się, architektonicznych
i technicznych
Razem

885

769 360,00
822 752,00
550 000,00
480 372,00
676 800,00
74 921,00

Kwota
dofinansowania
539 436,00

480 343,00

675 333,00
1 695 112,00

Tabela 54 Środki zewnętrzne pozyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim-programy celowe finansowane ze środków PFRON oraz Funduszu
Solidarnościowego.
Pozyskane środki
Nazwa programu
„Opieka wytchnieniowa”–środki z Funduszu
Solidarnościowego
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-środki
z Funduszu Solidarnościowego
„Aktywny Samorząd”-środki PFRON
Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” środki
PFRON
„Program wyrównywania różnic między regionami III”
w obszarze B- środki PFRON

15 300,00
241 510,50
555 930,00
91 200,00

96 667,63

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w placówkach dziennych
realizowały dwa ośrodki: Powiatowy Ośrodek Wsparcia PERŁA
w Wodzisławiu Śląskim oraz Ośrodek Wsparcia w Połomi, łącznie uzyskało
w nich pomoc: 75 osób.
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Wsparciem dziennym zajmowały się również Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Gorzycach i Wodzisławiu Śląskim, z których usług skorzystały: 72
osoby.
Łącznie z dziennych form wsparcia skorzystało: 147 osób
z niepełnosprawnością.
Osoby z niepełnosprawnością mogły również uzyskać pomoc w formie
wsparcia całodobowego w następujących jednostkach: Domu Pomocy
Społecznej w Gorzycach oraz w Domu Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
Śląskim. Z usług domów pomocy społecznej w 2021 roku skorzystało: 304
osób.
Całodobowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowane
było całodobowo, w ramach:
1. mieszkań chronionych,
2. ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Na terenie Powiatu Wodzisławskiego funkcjonują dwa mieszkania
chronione:
1. treningowe, w którym przebywają usamodzielniający się
wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin
zastępczych – przeznaczone dla 9 osób,
2. wspierane, w którym przebywają osoby z niepełnosprawnością –
przeznaczone dla 5 osób.
W 2021 roku ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wspieranym
korzystało 5 osób z niepełnosprawnością.
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata
2016 - 2026 przyjęty został uchwałą Nr XV/169/2016 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 28 stycznia 2016 roku. Podstawę opracowania
programu stanowi ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Program zakłada rozwiązywanie problemów społecznych osób
z niepełnosprawnościami oraz zakłada inicjowanie działań adresowanych
do niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego.
Celem strategicznym programu jest wskazanie priorytetów mających na
celu wspieranie niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wodzisławskiego
poprzez umożliwienie im pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym
i zawodowym.
Cele operacyjne:
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1. wysoka skuteczność w ograniczaniu i rozwiązywaniu problemów osób
niepełnosprawnych,
2. równe szanse rozwoju osób niepełnosprawnych
Cele szczegółowe:
1. rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych,
2. wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami
psychicznymi,
3. wsparcie i pomoc zadań realizowanych przez poszczególne instytucje
działające na rzecz osób z niepełno sprawnościami (ZAZ, WTZ, PCPR,
PUP, PZON, OPS).
Powyższe cele są zgodne z zapisami zawartymi w Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2026.
Cele szczegółowe zostały realizowane poprzez rozdysponowanie środków
pochodzących z algorytmu środków Państwowego Funduszu rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na następujące zadania:
1. dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Wodzisławiu Śląskim
i Gorzycach,
2. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny,
3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się,
4. dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury i rekreacji osób
niepełnosprawnych,
5. dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,
6. realizacja programów celowych.
Realizacja powyższych zadań odbywała się w oparciu o środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast
organem opiniująco – doradczym sposobu podziału środków jest
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.
Ponadto realizowano następujące projekty i programy skierowane do osób
z niepełnosprawnościami:
1. „Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem !” - (środki EFS),
2. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 r. – (środki Funduszu
Solidarnościowego),
3. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 – (środki
Funduszu Solidarnościowego),
4. „Aktywny samorząd” – (środki PFRON),
5. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu
lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV
– (środki PFRON),
6. „Wyrównywanie różnic między regionami III” – obszar B (środki
PFRON).
Strona 207 z 224
Spis treści

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach
realizujące to zadanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
WSPÓŁPRACA KRAJOWA I ZAGRANICZNA
Współpraca partnerska w Powiecie Wodzisławskim jest bardzo ważnym
elementem polityki samorządowej. Dla Powiatu Wodzisławskiego zakres
i sposoby realizacji współpracy określa dokument programowy, jakim jest
„Strategia Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015–2025”.
Dokument wyznacza kierunki dla rozwoju i prowadzenia współpracy
poprzez cel operacyjny 4.2.2– Utrzymanie i rozwój współpracy
z samorządami w kraju i zagranicą. Powiat Wodzisławski zawarł umowy
partnerskie z 4 samorządami.
Najdłużej, bo już od 2001 r. współpracuje z Powiatem Recklinghausen
w Niemczech. Współpraca z niemieckim samorządem realizowana jest
w oparciu o następujące obszary: kulturę, sport, rynek pracy, pomoc
społeczną, służbę zdrowia, edukację, a także ochronę środowiska.
W 2010 roku rozszerzono dwustronną współpracę z Powiatem
Recklinghausen o Powiat Sörmland w Królestwie Szwecji (obecnie Region).
Celem trójstronnego porozumienia jest realizacja wspólnych inicjatyw
społecznych, projektów oraz wymiana doświadczeń w zakresie kultury,
ekologii, zdrowia, oświaty, demokracji, równości i opieki socjalnej.
Dodatkowo w 2018 roku grono partnerów Powiatu Wodzisławskiego
poszerzyło się o partnera z Łotwy - Powiat Jelgava. Współpraca z tym
Powiatem opiera się na realizacji zadań wspólnych dla obydwu
samorządów, inicjatyw w zakresie promocji regionów, rozwoju
instytucjonalnego, planowania strategicznego, partycypacji społecznej,
kultury, oświaty, zdrowia publicznego oraz ekologii.
Powiat Wodzisławski od 2013 r. aktywnie współpracuje również
z samorządem Powiatu Tczewskiego. Współpraca z krajowym partnerem
opiera się przede wszystkim na umacnianiu tożsamości mieszkańców
poprzez wspólne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym
oraz podejmowaniu wspólnych inicjatyw z zakresu promocji i turystyki.
Dotychczas, patrząc z perspektywy lat, współpraca partnerska była
prowadzona na bieżąco, co umożliwiło wzajemne poznanie się, wymianę
doświadczeń oraz wspólne działania w dziedzinach będących przedmiotem
współpracy. Z uwagi na kolejny rok trwającej pandemii, która wymusiła na
samorządach zawieszenie współpracy krajowej i zagranicznej oraz
uniemożliwiła organizację wspólnych spotkań i konferencji w 2021 nie
udało się zorganizować żadnego z wydarzeń w ramach planowanego
harmonogramu spotkań partnerskich. Jednakże pomimo tych ograniczeń
w sierpniu 2021 r. przedstawiciele powiatu wzięli udział w obchodach
Święta Powiatu Tczewskiego. W grudniu 2021 r. natomiast zorganizowano
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wideokonferencję z udziałem partnera z Niemiec, podczas której
omówiono plany współpracy na rok 2022 oraz 2023.

Z
ZARZĄD POWIATU

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Zgodnie z Ustawą
o samorządzie powiatowym do jego zadań należą w szczególności:
− przygotowywanie projektów uchwał rady,
− wykonywanie uchwał rady,
− opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
− gospodarowanie mieniem powiatu,
− wykonywanie budżetu powiatu,
− zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych
powiatu,
− uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w 2021 roku działał w następującym
pięcioosobowym składzie:
− Starosta Wodzisławski–Leszek Bizoń
− Wicestarosta–Tadeusz Skatuła
oraz członkowie Zarządu:
− Krystyna Kuczera
− Kornelia Newy
− Jan Zemło
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W roku 2021 Zarząd obradował łącznie na 50 posiedzeniach, w trakcie
których podjął 348 uchwał. Wykaz uchwał Zarządu znajduje się stronie
https://bip.powiatwodzislawski.pl/ w zakładce → Zarząd Powiatu →
Uchwały Zarządu Powiatu.
Starosta na każdej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego przedstawiał
sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym,
które ujęte było w porządku obrad. Można je znaleźć w archiwum
posiedzeń Rady Powiatu Wodzisławskiego. Po kliknięciu w wybrane
posiedzenie sesji należy wybrać z porządku obrad punkt: Sprawozdanie
Starosty z działalności Zarządu Powiatu, gdzie znajduje się stosowny
załącznik.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej
będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega
na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania
nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków
oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej (IK)1.
Działania z zakresu zarządzania kryzysowego opisane zostały w ustawie
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2020, poz. 1856, z późn. zm), która określa w obszarze
zarządzania kryzysowego: właściwe organy, ich zadania oraz zasady
działania, dokumenty planistyczne, zasady finansowania działań.
Na obszarze powiatu organem właściwym w sprawach zarządzania
kryzysowego jest starosta, jako przewodniczący zarządu powiatu2, który
wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Liczba posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2021
r.:
− 2 - w związku z Covid-19 (działania związane z Narodowym Programem
Szczepień),
− 1 - w związku z nawałnicami, które przechodziły przez Powiat,
− 1 - w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego (wystąpienie
zagrożeń o charakterze terrorystycznym).
W roku sprawozdawczym główne działania Starosty skupione były wokół
działań związanych z realizacją zadań wynikających z Narodowego
Programu Szczepień, między innymi pomoc w organizacji transportu osób
starszych do punktów szczepień, a także utworzenie punktów szczepień

1

Art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1856,
z późn. zm),
2
Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym,
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populacyjnych i powszechnych, a także z działaniami wywołanymi przez
skutki nawałnic, które przeszły przez powiat wodzisławski w maj 2021 r.
W ramach sytemu wczesnego ostrzegania, tj. codziennego monitorowania
potencjalnych zagrożeń, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
przekazało w 2021 roku łącznie 1 988 informacji, ostrzeżeń, komunikatów
do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu
wodzisławskiego, a także do placówek podległych i nadzorowanych przez
powiat.
ZDALNE NAUCZANIE
1. Informacja na temat realizacji przez uczniów i nauczycieli kształcenia na
odległość w szkole/placówce w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
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Tabela 55 Informacja o kształceniu na odległość w poszczególnych placówkach/szkołach w okresie pandemii.
Liczba
Liczba
Ogólna
Ogólna
Metoda (forma)
uczniów
nauczycieli
Krótki opis wskazanej metody
Nazwa Zespołu
liczba
liczba
kształcenia na
realizujących realizujących
(formy)
uczniów nauczycieli
odległość
kształcenie
kształcenie
− prowadzenie lekcji zdalnych
w czasie rzeczywistym
zgodnie z planem zajęć,
Dziennik
− weryfikacja wiedzy
I Liceum
elektroniczny,
z wykorzystaniem technik
Ogólnokształcące im. 14
817
61
816
59
Platforma: Zoom,
kształcenia na odległość,
Pułku Powstańców
− konsultacje indywidualne,
Moodle, Teams,
w Wodzisławiu Śląskim
wskazywanie adresów
Classroom
internetowych i platform
edukacyjnych z polecanymi
materiałami dydaktycznymi
− Platforma G Suite pozwoliła
stworzyć wirtualne lekcje
w ramach, których uczniowie
mieli dostęp do materiałów
publikowanych przez
Zespół Szkół
nauczycieli - CLASSROOM,
Ponadpodstawowych
639
75
639
75
Google Classroom
videokonferencji - MEET,
w Wodzisławiu Śląskim
współdzielonych
dokumentów - GOOGLE
DYSK. Ww. platforma
pozwoliła w pełni prowadzić
zajęć podczas kształcenia na
odległość.
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Nazwa Zespołu

Zespół Szkół
Ekonomicznych
w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Szkół
Technicznych
w Wodzisławiu Śląskim

Powiatowe Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego
w Wodzisławiu Śląskim
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Ogólna
liczba
uczniów

895

815

1173

Ogólna
liczba
nauczycieli

82

72

117

Liczba
uczniów
realizujących
kształcenie

871

815

1173

Liczba
nauczycieli
realizujących
kształcenie

Metoda (forma)
kształcenia na
odległość

77

Dziennik
elektroniczny, Skype,
Messenger,
WhatsApp,Teams,
Dysk google,
Edukator

71

Dziennik
elektroniczny z
aplikacją onedrive,
Zoom-Discord,
Microsoft Teams
Office 365

117

Dziennik
elektroniczny,
aplikacja Teams,
Office 365,

Krótki opis wskazanej metody
(formy)
− monitorowanie postępów
ucznia w nauce,
− kontakt z rodzicem, uczniem,
− przesyłanie plików
z treściami za pomocą dysku
One drive.
− prowadzenie rozmów
głosowych oraz obserwację
rozmówcy poprzez kamerę
internetową
− omawianie z uczniami
nowych treści podstawy
programowej,
− kontakt z uczniami,
rodzicami,
− przesyłanie materiałów
w formie elektronicznej
− lekcje online
− telekonferencje z rodzicami,
− wideo rozmowy
− Office 365 to zbiór aplikacji
i usług dostępnych
z serwerów Microsoft,
− zajęcia przygotowane
w formie kursów elearningowych,
− aplikacja internetowa służąca
do zarządzania materiałami
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Nazwa Zespołu

Ogólna
liczba
uczniów

Ogólna
liczba
nauczycieli

Liczba
uczniów
realizujących
kształcenie

Liczba
nauczycieli
realizujących
kształcenie

Metoda (forma)
kształcenia na
odległość

Krótki opis wskazanej metody
(formy)
dydaktycznymi
i użytkownikami systemu
ułatwiająca komunikację
i umożliwiająca zdalną pracę
grupie
− umieszczane przez nauczycieli
na platformie źródła
i materiały niezbędne do
realizacji zajęć, z których
uczeń może korzystać,

Liceum
Ogólnokształcące
im. Noblistów Polskich
w Rydułtowach

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
w Rydułtowach
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242

386

30

43

242

386

27

41

Dziennik
elektroniczny, Teams
Office 365

Google Classroom,
Dziennik
elektroniczny,
Messenger, Skype,
Poczta elektroniczna

− równomierne obciążenie
ucznia w poszczególnych
dniach tygodnia,
− łączenie przemienne
kształcenia z użyciem
monitorów ekranowych i bez
ich użycia,
− potwierdzanie uczestnictwa
ucznia na zajęciach następuje
poprzez wpis w dzienniku
elektronicznym,
− przekazywanie materiałów
edukacyjnych, notatek,
prezentacji,
− przeprowadzanie testów
i kartkówek za pomocą
formularzy
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Nazwa Zespołu

Ogólna
liczba
uczniów

Ogólna
liczba
nauczycieli

Liczba
uczniów
realizujących
kształcenie

Liczba
nauczycieli
realizujących
kształcenie

Metoda (forma)
kształcenia na
odległość

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
w Pszowie

309

30

309

30

Dziennik
elektroniczny, MS
Teams

Branżowa Szkoła
I stopnia w Radlinie

194

22

194

22

Platforma G Suite
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Krótki opis wskazanej metody
(formy)
− codzienny kontakt
z uczniami,
− przekazywanie materiałów
− bieżące komunikowanie się
z uczniami w sytuacji
problemów technicznych
występujących po jego
stronie
− wysyłanie i odbieranie
materiałów w formie plików
− przekazywanie materiałów,
− konsultacje
− lekcje online
− Platforma G Suite pozwoliła
stworzyć wirtualne lekcje
w ramach, których uczniowie
mieli dostęp do materiałów
publikowanych przez
nauczycieli - CLASSROOM,
videokonferencji – MEET,
− uczniowie wykonują zadania
umieszczone na platformie
co jest podstawą do wpisów
frekwencji w dzienniku,
− szkoła ma również podgląd
z jakich urządzeń uczniowie
logują się do platformy,
część uczniów do współpracy
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Nazwa Zespołu

Ogólna
liczba
uczniów

Ogólna
liczba
nauczycieli

Liczba
uczniów
realizujących
kształcenie

Liczba
nauczycieli
realizujących
kształcenie

Metoda (forma)
kształcenia na
odległość

Krótki opis wskazanej metody
(formy)
z platformą wykorzystywała
urządzenia mobilne

Zespół Placówek
Szkolno-WychowawczoRewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śląskim
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227

95

223

95

Skype, Messenger,
WhatsApp, e-mail
klasowy, e-mail
indywidualny ucznia,
platforma

− przekazywanie kart pracy,
zestawów ćwiczeń oraz
filmów instruktażowych,
− prowadzenie zajęć online,
− wypożyczenie sprzętu
szkolnego (komputerów)
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2. Informacja na temat uczniów i nauczycieli nierealizujących kształcenia
na odległość w szkole/placówce w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
− W I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim kształcenia nie realizował 1 uczeń
niespełniający obowiązku nauki oraz 2 nauczycieli w związku
z urlopem dla poratowania zdrowia i urlopem macierzyńskim.
− W Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim kształcenia
nie realizowało 24 uczniów (uczniowie pełnoletni, którzy odebrali
dokumenty/ skreśleni z listy uczniów/ umieszczeni w ośrodku) oraz 5
nauczycieli w związku z urlopem dla poratowania zdrowia,
długotrwałym zwolnieniem lekarskim, urlopem uzupełniającym
i urlopem wypoczynkowym.
− W Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim kształcenia nie
realizował 1 nauczyciel w związku z urlopem macierzyńskim.
− W Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
kształcenia nie realizowało 3 nauczycieli w związku z urlopem dla
poratowania zdrowia, urlopem macierzyńskim i długotrwałym L4.
− W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach kształcenia nie
realizowało 2 nauczycieli w związku z urlopem dla poratowania
zdrowia.
− W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śląskim kształcenia nie realizowało 2 uczniów (brak
kontaktu z rodziną, uczniem – nie realizowanie obowiązku szkolnego).
3. Z oferty szkoleniowej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Wodzisławiu Śląskim w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
skorzystało 4941 nauczycieli. Szkolenia realizowane były za
pośrednictwem platform Moodle, ZOOM-u, MS Teams, a także w formie
stacjonarnej oraz konsultacji na odległość. Szkolenia obejmowały
następujące tematy:
− Jak pracować z uczniem w e-szkole? Dydaktyka nauczania zdalnego.
− Metody, formy i narzędzia sprzyjające motywowaniu i aktywizacji
uczniów.
− Uczeń odpowiedzialny - metoda stacji dydaktycznych i inne formy
pracy nad samodzielnością uczenia się.
− Genialne Geniall.y - Jak tworzyć cyfrowe lekcje i materiały
dydaktyczne w Geniall.y?
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− Jak uczyć i oceniać zdalnie? Zdalne nauczanie w praktyce – wybrane
narzędzia i aplikacje internetowe.
− Informowanie, kształtowanie, a może rozliczanie? O trudnej sztuce
oceniania.
− Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole.
− Metody pomocnicze w pracy bibliotekarza.
− Ciekawe pomysły na lekcje języka obcego.
− Organizacyjne i programowe zmiany w kształceniu zawodowym.
− Bawimy się czytaniem - ciekawe metody nauki czytania
w przedszkolu.
− Nowoczesny i kreatywny nauczyciel przedszkola - atrakcyjne
i efektywne metody pracy.
− Mała matematyka - zabawy matematyczne w przedszkolu.
− Konstruowanie innowacji i programów własnych w teorii i praktyce.
− Awans zawodowy nauczyciela stażysta - kontraktowy.
− Awans zawodowy nauczyciela kontraktowy - mianowany.
− Awans zawodowy nauczyciela mianowany - dyplomowany.
− Praca z uczniem ze spektrum autyzmu.
− Konstruktywna pochwała.
− Wykorzystanie quizów podczas zajęć – wprowadzenie do aplikacji
Kahoot! i Mentimeter.
− Ewaluacja zajęć i informacja zwrotna z wykorzystaniem TIK –
wprowadzenie do aplikacji Mentimeter i Padlet.
− Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego - projektowanie,
realizacja i pomysły na zdalne doradztwo zawodowe.
− Nauczanie w klasach I – III. Wskazówki dla nauczyciela.
− Specyficzne trudności uczniów w nauce – praktyka szkolna.
− Efektywność w nauczaniu (nie tylko) języków obcych uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
− Jak realizować kompetencje matematyczno –przyrodnicze na lekcji?
− Burza mózgów, mapa myśli czy podsumowanie, ewaluacja zajęć? –
pomysły na wykorzystanie aplikacji Padlet, Mentimeter
i AnswerGarden na zajęciach.
− Bawimy się czytaniem. Jak przygotować dzieci do nauki czytania –
ciekawe metody nauki do czytania w przedszkolu.
− Rola i znaczenie zabawy w przedszkolu.
− Wykorzystanie bajki w procesie terapii i edukacji dzieci w wieku
przedszkolnym.
− Jak poskromić złośnika w przedszkolu – gry i zabawy, które pomogą
dziecku panować nad agresją.
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− Jak rozwijać kompetencje matematyczne na zajęciach innych niż
matematyka?
− Tworzenie prezentacji nauczycielskich.
− Jak pracować z pytaniami?
− Lekcje chemii metodą projektu.
− Prawa i obowiązki nauczyciela.
− Terapia książką.
− Warsztat zadaniowy ósmoklasisty – matematyka.
− Zadania na dowodzenie.
− Jak przygotować uczniów do egzaminu na kartę rowerową – teoria +
praktyka.
− Moje Portfolio -potwierdzanie umiejętności i planowanie uczenia się
przez całe życie.
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek
oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 realizowała zadania w formie stacjonarnej.
Z zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz
programu „Za Życiem” skorzystało łącznie 2112 dzieci/młodzieży.
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Powiatowy Zarząd Dróg pozostaje w pełnej gotowości do realizacji
zimowego utrzymania dróg (ZUD) w okresie pomiędzy 15 października,
a 15 kwietnia następnego roku. Obszar administracyjny Zarządu (nie
wliczając dróg na terenie gminy Radlin) jest podzielony na 6 rejonów
utrzymania: − rejony od I do IV obsługiwane są przez przedsiębiorców
wyłonionych w drodze zamówień publicznych. Do prac w tych rejonach
zadysponowany jest nośnik samochodowy wyposażony w pług lemieszowy
i piaskarko-solarkę oraz dodatkowy nośnik samochodowy wyposażony
w pług lemieszowy uruchamiany w przypadku wystąpienia trudnych
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warunków atmosferycznych, − rejony V i VI obsługiwane są sprzętem
własnym PZD. Do pracy na rejonie V zadysponowany jest ciągnik rolniczy
z pługiem lemieszowym oraz rozrzutnikiem materiałów do zwalczania
śliskości, natomiast do utrzymania dróg rejonu VI zadysponowany jest
nośnik samochodowy wyposażony w pług lemieszowy i piaskarko – solarkę
oraz dodatkowy nośnik samochodowy wyposażony w pług lemieszowy
uruchamiany w przypadku wystąpienia trudnych warunków
atmosferycznych. Długość dróg w każdym rejonie określona została biorąc
pod uwagę drogę dojazdu sprzętu na rejon i uśredniony czas pracy
jednostek w odniesieniu do lat ubiegłych. Każdy pojazd biorący udział
w pracach zimowego utrzymania dróg w rejonach jest wyposażony
w nadajnik GPS, pozwalający kontrolować i koordynować prace związane
z ZUD. Ponadto do obsługi sprzętu zimowego utrzymania na zapleczu PZD
w dyspozycji pozostają koparko – ładowarka i ładowarka.
Drogi na terenie Miasta Radlin zgodnie z zawartym porozumieniem są
obsługiwane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie. Powiatowy
Zarząd Dróg prowadzi również osłonę meteorologiczną dróg mając do
dyspozycji własne stacje meteorologiczne, a także korzystając z serwisów
udostępniających między innymi dane z radarów meteorologicznych.
Zimowe utrzymanie chodników prowadzone jest przy wykorzystaniu firm
zewnętrznych wyłonionych w drodze zamówień publicznych oraz
interwencyjnie siłami własnymi PZD. Usługi zimowego utrzymania
chodników są prowadzone na czterech rejonach na terenie gmin Godów,
Gorzyce, Lubomia i Wodzisław Śląski, obejmujących łącznie sieć
chodników o długości 97,21 km. Chodniki na terenie pozostałych gmin
utrzymywane są przez właściwe Urzędy Gmin na mocy zawartych w tym
zakresie porozumień.
ZWIĄZEK SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
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Związek Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego to
stowarzyszenie 28 jednostek administracyjnych województwa śląskiego tj.
3 powiatów, 3 miast na prawach powiatu oraz 22 gmin. Jest dobrowolnym
samorządnym stowarzyszeniem gmin i powiatów, powołanym dla wsparcia
idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany
doświadczeń, promocji osiągnięć oraz kultywowania historycznych więzi.
Powiat Wodzisławski był członkiem Komitetu założycielskiego, a członkiem
Związku stał się od 25 lutego 2002 roku.
Związek prowadzi swoją działalność głównie na terenie gmin i powiatów,
będących członkami Związku. Jego główne cele koncentrują się m.in. na:
−

−
−
−

−

upowszechnianiu idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz
wspieraniu jej rozwoju,
umacnianiu solidarności i więzi międzyludzkich,
ochronie wspólnych interesów członków Związku,
wspieraniu gospodarczego i kulturowego rozwoju powiatów i gmin
należących do Związku,
wspomaganiu członków w realizacji zadań własnych i zleconych.

Powiat Wodzisławski od wielu już lat aktywnie współpracuje ze
stowarzyszeniem poprzez:
− wyrażanie opinii i wspólnych interesów wobec administracji rządowej
oraz samorządowej szczebla wojewódzkiego,
− promocję społeczności lokalnych regionu oraz osiągnięć samorządów
należących do Związku (w tym innowacyjnych rozwiązań
wypracowanych w gminach i powiatach),
− wspieranie rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie
rozwoju gospodarczego, kulturalnego, oświatowego i społecznego,
ochrony środowiska naturalnego oraz organizacji usług publicznych
między gminami i powiatami należącymi do Związku.
Do realizacji celów statutowych Zarząd Związku Subregionu powołał
następujące grupy robocze:
1. Grupa robocza ds. RPO 2014-2020
Celem działania grupy roboczej jest koordynowanie prac związanych
z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 w Subregionie Zachodnim.
2. Grupa robocza ds. ograniczania niskiej emisji na terenie Subregionu
Zachodniego
Celem powołania grupy roboczej jest prowadzenie działań mających na
celu eliminację/ograniczenie tzw. niskiej emisji na terenie Subregionu
Zachodniego.
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3. Grupa robocza ds. gospodarowania odpadami na terenie Subregionu
Zachodniego
Grupa robocza została powołana w celu prowadzenia działań mających na
celu usystematyzowanie/ujednolicenie zasad gospodarowania odpadami
w gminach na terenie Subregionu Zachodniego.
4. Grupa robocza ds. oświaty na terenie Subregionu Zachodniego
Celem powołania grupy roboczej jest prowadzenie działań wspierających
tworzenie wspólnych programów edukacyjnych, wypracowywanie
koncepcji współpracy i perspektyw rozwoju w ramach szkolnictwa
zawodowego oraz wzajemna współpraca przy tworzeniu danych
o przedsięwzięciach edukacyjnych na terenie Subregionu Zachodniego.
5. Grupa robocza ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu
Zachodniego
Grupa robocza została powołana w celu prowadzenia działań związanych
z analizą i planowaniem rozwoju transportu zbiorowego na terenie
Subregionu Zachodniego.
6. Grupa robocza ds. promocji marki turystycznej Kraina Górnej Odry
Grupa robocza została powołana w celu podejmowania działań
promujących markę turystyczną Kraina Górnej Odry, którą przyjęło w dniu
5.12.2019 r. Zgromadzenie Walne Członków Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,
dla swojego obszaru.
7. Grupa robocza ds. rozwoju infrastruktury i komunikacji ekologicznej
Celem powołania grupy jest podejmowanie działań zmierzających do
osiągnięcia celów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
oraz unijnych celów polityki zrównoważonej mobilności.
Z uwagi na pandemię w 2021 r. odbyło się jedno spotkanie on-line grupy
roboczej ds. RPO 2014-2020 w dniu 27 kwietnia. Tematem spotkania był
projekt dokumentu pn. „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”.
Ponadto w dniu 3 marca 2021 r. zostało przeprowadzone szkolenie pn.
„Nowy system planowania strategicznego w samorządzie lokalnym”.
Naczelnym celem Związku jest dążenie do zrealizowania najważniejszych
dla subregionu zadań, zarówno o charakterze inwestycyjnym jak
i społecznym. Realizowane jest to np. poprzez Regionalne Inwestycje
Terytorialne (w skrócie RIT) jako instrument rozwoju terytorialnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Przy pomocy instrumentów RIT, w oparciu o strategię terytorialną,
jednostki samorządu terytorialnego realizowały komplementarne
przedsięwzięcia łączące wsparcie z kilku osi priorytetowych RPO WSL
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2014-2020, w tym interwencję dwóch funduszy tj. Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powiat Wodzisławski dotychczas zrealizował następujące zadania
w ramach RIT:
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego:
1. Modernizacja źródła ciepła w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana
Pawła II w Gorzycach (zakończenie rzeczowej realizacji projektu 2018
r.).
2. Termomodernizacja budynku przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu
Śląskim na potrzeby realizacji projektu "Mieszkania chronione szansą na
lepsze życie” (zakończenie rzeczowej realizacji projektu 2018 r.).
3. Przystosowanie budynku przy ul. Wolności 24 w Wodzisławiu Śląskim na
potrzeby realizacji projektu pn. "Mieszkania chronione szansą na lepsze
życie" (zakończenie rzeczowej realizacji projektu 2018 r.).
4. Ośrodek Rozwoju Młodych Kadr - dostosowanie infrastruktury Centrum
Kształcenia Praktycznego w powiecie wodzisławskim do prowadzenia
zajęć zawodowych (zakończenie rzeczowej realizacji projektu 2018 r.).
5. Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym
w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego (zakończenie
rzeczowej realizacji projektu 2018 r.).
6. Budowa wymiennikowni ciepła wraz z adaptacją instalacji w budynku
Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Pszowskiej 92 w Wodzisławiu
Śląskim (zakończenie rzeczowej realizacji projektu 2021 r.).
Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. Gotowi na zmiany (zakończenie realizacji projektu 2019 r.).
2. Moja firma - mój sukces (zakończenie realizacji projektu 2019 r.).
3. Oaza aktywności (zakończenie realizacji projektu 2021 r.).
4. Mieszkania chronione szansą na lepsze życie (zakończenie realizacji
projektu 2018 r.).
5. Środowiskowy Interfejs Pomocowy (zakończenie realizacji projektu
2018 r.).
6. Młode Kadry naszą przyszłością (zakończenie realizacji projektu 2019
r.).
7. Przystań Piecza (zakończenie realizacji projektu 2021 r.).
Jeden projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
pozostaje nadal w realizacji tj.: Innowacyjne nauczanie potrzebą
przyszłości.
Włączenie Związku Subregionu Zachodniego do udziału w procesie
dystrybucji środków w ramach RIT pozwoliło na kontynuację
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dotychczasowych działań na rzecz rozwoju terytorialnego w regionie,
przyczyniło się do szerszego włączenia partnerów lokalnych w proces
wyboru przedsięwzięć do dofinansowania oraz wzmocniło współpracę na
rzecz osiągania celów RPO WSL na lata 2014 - 2020.
W perspektywie finansowej UE na lata 2021 – 2027 Związek Subregionu
Zachodniego bierze również udział w pracach nad dokumentem pn.
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 oraz jest odpowiedzialny
za opracowanie przy współudziale samorządów Strategii Terytorialnej
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027.
Prace nad strategią zostały rozpoczęte w 2021 r., a w roku 2022
planowane jest zaopiniowanie dokumentu przez Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej.
Opracowanie strategii terytorialnej z dodatkową częścią wdrożeniową
koncentrującą się na realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(ZIT) umożliwi kreowanie polityki rozwoju na obszarze Subregionu
Zachodniego i koordynowanie realizacji projektów wynikających
ze strategii.
Obszary przewidziane do realizacji w ścieżce Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych:
1. Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej.
2. Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych.
3. Zrównoważony transport miejski.
4. Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju.
5. Niwelowanie skutków działalności przemysłowej, w tym górniczej na
środowisko, poprawa wskaźników różnorodności biologicznej w terenach
wykorzystanych w celach środowiskowych.
6. Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń.
7. Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych na cele rozwojowe
regionu.
8. Rozwój kształcenia, w szczególności branżowego we współpracy
z przedsiębiorcami, w szczególności zgodnie z regionalnymi
inteligentnymi specjalizacjami.
Przy pomocy instrumentu RIT dofinansowanie projektów planowane jest
nie tylko z alokacji dedykowanej instrumentowi ZIT (zgodnie z projektem
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027),
ale również w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji,
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz programów
krajowych.
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