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I.

WSTĘP
Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

Zarząd Powiatu w Lublińcu przedstawia raport o stanie Powiatu. Raport o stanie Powiatu za
2020 rok powstał w nadzwyczajnych okolicznościach, w okresie panującej epidemii
koronawirusa, co wpłynęło zarówno na jego kształt, jak i zakres zrealizowanych działań.
Raport obejmuje podsumowanie działalności

Zarządu Powiatu w roku poprzednim.

Raport został sporządzony w układzie zadaniowym – wynikającym z art. 4 ustawy
o samorządzie powiatowym.
Wywiązując się z obowiązku ustawowego Zarząd Powiatu Lublinieckiego przedkłada
Państwu Radnym oraz mieszkańcom niniejszy raport.
Dokument został sporządzony na podstawie materiałów i informacji przekazanych przez
wydziały Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz jednostki organizacyjne Powiatu
Lublinieckiego.
Raport będzie umieszczony na stronie Starostwa oraz w wersji papierowej będzie dostępny
w Wydziale Funduszy i Rozwoju (pokój nr 10).
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REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

II.

1. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU LUBLINIECKIEGO
Kierunki rozwoju, które stanowią podstawowe cele strategiczne programu rozwoju Powiatu:
a. Powiat Lubliniecki obszarem czystego środowiska
b. Ziemia Lubliniecka atrakcyjnym ośrodkiem turystycznym i rekreacyjnym
c. Powiat Lubliniecki obszarem zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich
d. Powiat Lubliniecki regionem małych i średnich przedsiębiorstw
Ad. a POWIAT LUBLINIECKI OBSZAREM CZYSTEGO ŚRODOWISKA
1. Powiat, realizując zadania w zakresie ochrony środowiska, systematycznie egzekwuje
normy i wymogi ochrony środowiska w obszarze gospodarki odpadami realizowanej
przez podmioty gospodarcze, a także w obszarze hałasu, ochrony powietrza, ochrony
gruntów rolnych czy usuwania drzew.
2. W

marcu

2020

roku

podpisano

umowę

o

dofinansowanie

projektu

pt.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu
Lublinieckiego” w ramach Poddziałania 4.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej w Powiecie Lublinieckim: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
Powiatowego Centrum Usług Społecznych, Domu Pomocy Społecznej, Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Centrum Administracyjnego Placówek OpiekuńczoWychowawczych, Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych i Zespołu Szkół
Zawodowych oraz poprawa jakości powietrza w Powiecie Lublinieckim poprzez
termomodernizację ww. obiektów oraz ograniczenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń
w postaci CO2 i pyłów.
Efektem projektu będzie m. in. ograniczenie emisji CO2, zmniejszenie zużycia energii
początkowej oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej.
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W marcu 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie na termomodernizację budynku
Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu przy ul. Ks. Płk J. Szymały
3 w ramach ww. projektu.
3. Na stronie starostwa ukazują się informacje o aktualnym stanie zanieczyszczenia
powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie. W oparciu o wyniki ze stanowisk
pomiarowych jakości powietrza określano ryzyko lub wystąpienie przekroczenia wartości
dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych substancji w powietrzu.
Działanie zostało szerzej opisane w dziale II pkt.4.
4. Jednym z działań podejmowanych przez Powiat w celu ograniczenia emisji ze źródeł
komunikacyjnych jest ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez czyszczenie dróg na
mokro.
5. W 2020 roku Powiat Lubliniecki dokonał przebudowy infrastruktury drogowej:
a. przebudowa drogi na odcinku 1,499 km- realizacja zadania pn. „ Przebudowa dróg
powiatowych 2348 S (ul. Stefana Wyszyńskiego) oraz 2349 S (ul. Hajdy Wawrzyńca)
w Lublińcu”;
b. naprawa uszkodzonych fragmentów:
•

remont nawierzchni bitumicznych,

•

poboczy oraz rowów przydrożnych,

c. chodniki wybudowane - 1802 m2.
d. ścieżki rowerowe: 1434 m2 (wybudowane)
6. Powiat posiada szeroko rozwiniętą współpracę z nadleśnictwami.
Powierzchnia lasów nadzorowanych na podstawie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu:
2 210,4446 [ha],w tym:
a. Nadleśnictwo Herby: 356,9334 [ha]
b. Nadleśnictwo Koszęcin: 832,9232 [ha]
c. umowa -zlecenie: 1020,588 [ha]
ad. b ZIEMIA LUBLINIECKA ATRAKCYJNYM OŚRODKIEM TURYSTYCZNYM
I REKREACYJNYM
1. Promocja Powiatu
W 2020 roku kwota wydatków na promocję wyniosła: 130 555,71 zł.
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Podstawowe formy promocji Powiatu Lublinieckiego ukierunkowane na przedstawienie jego
walorów turystycznych:
a. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów o charakterze promocyjnym
i informacyjnym na temat powiatu,
b. promowanie potencjału gospodarczego, turystycznego, przyrodniczego i kulturalnego
powiatu w kraju i za granicą,
c. nawiązywanie kontaktów i współpracy z samorządami partnerskimi w kraju i za
granicą,
d. współpraca z mediami w zakresie przygotowywania i publikacji materiałów
prasowych,
e. organizowanie bądź współorganizowanie imprez promujących powiat, o charakterze
oświatowym, rekreacyjnym, kulturalnym i sportowym,
f. koordynowanie uczestnictwa władz powiatu w obchodach rocznic państwowych na
terenie gmin z terenu powiatu,
g. organizowanie

okolicznościowych

spotkań

z

przedstawicielami

lokalnych

społeczności,
h. podejmowanie

działań

zapewniających

rozwój

twórczości

artystycznej

oraz

związanych z opieką nad amatorskim ruchem artystycznym,
i. zarządzanie

stroną

internetową

Powiatu

oraz

fanpage`u

Facebook.

Aktualności stanowią zbiór informacji istotnych dla życia samorządu, mieszkańców
powiatu, gości i turystów. Zbiór danych z pracy Starostwa Powiatowego, Zarządu
Powiatu, Rady Powiatu i jej Komisji, Starosty i poszczególnych wydziałów oraz
jednostek organizacyjnych Powiatu, BIP, fotogalerie i materiały video – wszystko to
ma przybliżyć i ułatwić interesantom kontakt z urzędem.
j. wydawanie publikacji oraz gazet:
•

Gazeta Powiatowa „Ziemia Lubliniecka”,

• Magazyn społeczno- kulturalny „Ziemia Lubliniecka”,
• Komiks „Konrad Mańka” – bądźcie silni”.
k. Zespół Szkół Zawodowych w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna za
pośrednictwem

platformy

e-Twinning

nawiązuje

rokrocznie

współpracę

z placówkami z zagranicy. Poprzez korespondencję e-mailową z potencjalnymi
partnerami zdeklarowanymi do współpracy w ramach przygotowywanego projektu
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szkoła zachęca do odwiedzenia Polski i powiatu lublinieckiego, m.in. przesyła
przetłumaczone na język angielski dostępne linki do materiałów multimedialnych dot.
atrakcji turystycznych mikroregionu. W roku szkolnym 2019/2020 w rundzie
wiosennej podjęta została współpraca z partnerem z Turcji, ale ze względu na
panującą pandemię działania zostały zawieszone.
l. Zespół Szkół Zawodowych od 20 lat współpracuje z Gewerbeschule Rheinfelden
w Niemczech. Wieloletnia współpraca pozwalała na przeprowadzanie licznych
spotkań zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Szkolny koordynator współpracy
rokrocznie przedstawia atrakcje Polski oraz regionu uczniom niemieckim. Rezultatem
są projekty, zarówno turystyczne, jak i historyczne, patriotyczne oraz spotkania.
2. Baza noclegowa
Według danych GUS w

lipcu 2020 roku w Powiecie Lublinieckim znajdowało się 14

obiektów noclegowych, w tym 9 całorocznych:
•

3 hotele ★★★;

•

1 inny obiekt hotelowy;

•

1 szkolne schronisko młodzieżowe;

•

1 zespół domków turystycznych;

•

1 pole biwakowe;

•

2 pokoje gościnne/ kwatery prywatne;

•

2 pozostałe turystyczne obiekty noclegowe, miejsca noclegowe;.

W obiektach tych było 1778 miejsc noclegowych, w tym 830 całorocznych.

3. Baza

sportowo

rekreacyjna

przy

jednostkach

organizacyjnych

Powiatu

Lublinieckiego:
• boisko Orlik ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza
w Lublińcu wraz z bieżnią;
• hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu;
• boisko Orlik ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco
Technicznych w Lublińcu;
• boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Zawodowych
w Lublińcu.
8

4. Organizacja wydarzeń,

imprez i przedsięwzięć kulturalnych, nad którymi

Starosta Lubliniecki objął patronat.
W 2020 roku do Starostwa wpłynęło łącznie 28 wniosków z prośbą o objęcie przez starostę
honorowego patronatu nad przedsięwzięciem. Część z nich nie odbyło się ze względu na
pandemię. Zorganizowano 23 wydarzenia.
ZESTAWIENIE

ZADAŃ

ZLECONYCH

PRZEZ

POWIAT

LUBLINIECKI

W 2020 ROKU Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT
W 2020 roku wpłynęło 10 wniosków o przyznanie dotacji w trybie tzw. małych grantów.
Niestety, w związku z wystąpieniem okoliczności spowodowanych pandemią wywołaną
przez COVID – 19 (koronawirus) część organizacji pozarządowych

była zmuszona do

przerwania swoich zadań. Ogólnie z budżetu powiatu lublinieckiego dofinansowano
4 projekty na łączną kwotę 9 488,00 zł. 2 podmioty zrealizowały zadania, ze środków
finansowych budżetu, wykorzystały 4 100,00 zł, 1 podmiot zwrócił całą kwotę dotacji
w wysokości 3 000,00 zł, 1 podmiot poniósł wydatki, na sfinansowanie działań
realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, w kwocie 724,00 zł, które uznano
za uzasadnione.
Obszary realizowanych zadań

Nazwa zadania
Nazwa oferenta

Wysokość

Wysokość

przyznanych

wykorzystany

środków (zł)

ch środków (
zł)

wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej

Organizacja
VII
Ogólnopolskiego
Maratonu
Pływackiego OTYLIADA na
krytej pływalni

3 000,00 zł

0,00 zł

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

Upamiętnienie postaci Konrada
Mańki – Komiks „Konrad”

2 500,00 zł

2 500,00 zł

1 988,00 zł

724,00 zł

2 000,00 zł

1 600,00 zł

Ochrony i promocji zdrowia, w tym
działalności leczniczej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o
działalności leczniczej
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży

Aqua Aerobik dla osób o
ograniczonej możliwości
ruchowej
Organizacja drugiej edycji
„Spotkania z debatą”
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Pozostałe przedsięwzięcia:
• prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej zgodnie z aneksem nr 15 Burmistrza
Miasta Lubliniec z dnia 6 lutego 2020 r. do porozumienia z dnia 14 maja 2007 r. na
udzielenie dotacji celowej w kwocie 160 000,00 zł;
5. Ochrona zabytków
Udzielono dotacji w wysokości 10 000,00 zł na następujące prace konserwatorskie:
„Impregnacja, zakup materiałów impregnacyjnych w celu zabezpieczenia, zachowania
i utrwalenia, subwencji zabytkowego drewnianego kościoła – kaplicy cmentarnej pw. św.
Walentego w Woźnikach”.
Ad.c POWIAT LUBLINIECKI OBSZAREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
TERENÓW WIEJSKICH
1. Realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie
Lublinieckim - poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez
przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego” którego
głównym celem jest wzrost potencjału edukacyjnego Powiatu Lublinieckiego poprzez
dostosowanie bazy dydaktycznej do potrzeb rynku pracy, pracodawców oraz
zdefiniowanych zawodów deficytowych.
W ramach projektu w 2020 roku zaadaptowano pomieszczenia na pracownie do zajęć
gastronomicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach oraz
zmodernizowano pracownie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu.
Wysokiej

jakości

edukacja

stanowi

podstawę

dla

polepszenia

życia

ludzi

i zrównoważonego rozwoju. Dostosowanie pracowni dydaktycznych do potrzeb lokalnego
i regionalnego rynku pracy pozwoli na znalezienie pracy wyedukowanej młodzieży,
zapewniając jej jakość życia na poziomie obecnego rozwoju cywilizacyjnego.
2. Od września 2019 r. realizowany był w Zespole Szkół Ogólnokształcąco- Technicznych
projekt "Poznajemy najnowsze trendy w hotelarstwie". Projekt był dofinansowany na
zasadach programu Erasmus+ ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego". Partnerami zagranicznymi szkoły byli KANIKA Hotels & Resorts Ltd na
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Cyprze i HOT&R Consulting na Malcie. Realizacja projektu zakończyła się we wrześniu
2020 r.
3. Od września 2020 r. realizowany jest w Zespole Szkół Ogólnokształcąco- Technicznych
w Lublińcu projekt „EQUALITY – The Charter Of

Fundamental Rights Of

The

European Union Confirms: „Everyone is equal before the law”. (Article 20) – ambition
and reality in Germany, Iceland, Poland, Turkey and Estonia”. Projekt jest dofinansowany
w ramach program Erasmus+, akcja KA2, Edukacja szkolna, Partnerstwa strategiczne.
Realizacja projektu potrwa do sierpnia 2022 r.
Wartość projektu: 25 436,00 euro/110 834,83 zł
Okres realizacji: 01.09.2020 r. – 31.08.2022 r.
Zaplanowane działania szkoła realizuje w czterech fazach poświęconych różnym
aspektom związanych z równouprawnieniem i równością:
Faza 1: Równość płci
Faza 2: Równość w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i starszych
Faza 3: Równość w odniesieniu do tożsamości seksualnej i orientacji seksualnej
Faza 4: Równość w odniesieniu do mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.
Zamiarem szkoły jest zbadanie stanu prawnego oraz regulacji normujących
funkcjonowanie wyżej wymienionych grup społecznych w poszczególnych krajach
członkowskich oraz porównanie ich do siebie. Celem działań jest przeciwdziałanie
wszelkim wykluczeniom oraz uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka
niezależnie od jego przynależności do w/w grup społecznych.
Projekt rozpoczął się formalnie. Ze względu na pandemię koordynator projektu (czyli
szkoła islandzka) w 2020 roku nie podjął działań dot. organizowania wyjazdów
uczniów do krajów partnerskich.
4. Od października 2020 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco- Technicznych realizowany
jest projekt "Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery". Projekt jest dofinansowany
na zasadach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny. Partnerami zagranicznymi szkoły są KANIKA Hotels &
Resorts Ltd na Cyprze

i HOT&R Consulting na Malcie. Obecnie zakończyła się

rekrutacja na pierwszy wyjazd na praktyki zawodowe na Maltę. Realizacja projektu
potrwa do września 2022 r.
11

5. Zespół Szkół Zawodowych realizuje od 2019 r. projekt DOBRY ZAWÓD - LEPSZA
PRZYSZŁOŚĆ w ramach programu Erasmus + KA1„Kształcenie i szkolenie zawodowe”.
Dofinansowanie programu 638.671,68 zł.
W ramach projektu 80 uczniów ma możliwość odbycia stażu zawodowego
w jednostkach szkoleniowych poza granicami kraju: w Hiszpanii, we Włoszech
i w Niemczech. Fryzjerzy, mechanicy pojazdów samochodowych i technicy elektrycy
mają możliwość odbycia stażu w ośrodku szkoleniowym HWK Potsdam
w Niemczech, natomiast technicy żywienia i usług gastronomicznych w Azzura
Società Cooperativa Sociale we Włoszech oraz Espamob w Hiszpanii.
Celem programu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów potwierdzonych
certyfikatami: Europass Mobilność, Europass Paszport Językowy, Europas CV oraz
podniesienie kompetencji językowych uczniów.
6. Formy

wsparcia

i

wydatkowane

środki

na

aktywizację

osób

bezrobotnych

i poszukujących pracy w 2020 roku

Formy wsparcia

Liczba osób, które
zakończyły udział w
danej formie

970,5
42,2
322,1
44,1
42,8
21,6
33,7
14,0

Liczba
osób
aktywizo
wanych
163
12
92
5
31
7
11
2

10,5

1

1

1.045,1

53

53

2.546,6

377

341

Wydatki
Funduszu Pracy
w tys. zł

Staże
Szkolenia
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie użyteczne
Studia podyplomowe
Bon zatrudnieniowy
Bon na zasiedlenie
Dofinansowanie wynagrodzenia
bezrobotnych powyżej 50r.ż.
Dotacje na działalność
gospodarczą
Razem

140
10
88
4
28
4
11
2

Realizowane są programy aktywizujące osoby bezrobotne lub poszukujące pracy
z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy, w tym, w części współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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W części dotyczącej programów współfinansowanych z EFS realizowano zadania w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – dla bezrobotnych do 30 roku życia oraz
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
dla bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat.
W roku 2020 oba projekty były realizowane w cyklu dwuletnim obejmującym lata 20192020. Informacja o zadaniach realizowanych w ramach projektów jest przekazywana
Powiatowej Radzie Rynku Pracy, która zatwierdza równocześnie sposób wykorzystania
środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem oraz w ramach rezerw.
ad.d) POWIAT LUBLINIECKI REGIONEM MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW
1. Udział w realizacji polityki rozwoju przedsiębiorczości w powiecie poprzez:
a) realizowanie działań edukacyjnych na poziomie szkół zawodowych (techników, szkół
branżowych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych) w oparciu o zapotrzebowanie
rynku pracy na wykwalifikowanych specjalistów w poszczególnych zawodach,
w porozumieniu z pracodawcami oraz w oparciu o wytyczne sporządzane we
współpracy z pracodawcami,
b) Z danych uzyskanych z Urzędu Pracy, wynika, iż najwięcej środków z Funduszu
Pracy przeznaczono na dotacje na działalność gospodarczą. Ta forma wsparcia osób
bezrobotnych i poszukujących pracy stanowiła ponad 41 % ogólnych wydatków.
W ramach wspierania rozwoju przedsiębiorczości udzielono 53 dotacje na podjęcie
działalności gospodarczej.
2. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
W POWIECIE LUBLINIECKIM NA LATA 2011 - 2020
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie lublinieckim na lata 20112020 jest odpowiedzią na stworzenie spójnego systemu pomocy osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym. Wytycza ona kierunki i działania w celu osiągnięcia pomyślnych
warunków dla rozwoju społeczności lokalnej. Adresatem strategii jest społeczność
zamieszkała na terenie powiatu lublinieckiego.
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Opracowanie i wdrożenie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
jest wymogiem ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, której art. 19
obliguje powiat do opracowania i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka.
Głównym celem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Lublinieckim jest zintegrowany system pomocy społecznej. Dla osiągnięcia tego celu
konieczna jest koncentracja działań na pięciu priorytetach, które wyznaczają kierunki działań
polityki społecznej w powiecie lublinieckim:
• Sprawny system wspierania rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci
i młodzieży ( działania ośrodków pomocy społecznej, Powiatowa Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna, piecza zastępcza ).
• Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy ( Powiatowy
Urząd Pracy, szkoły ponadpodstawowe ).
• Rozwój systemu rehabilitacji, aktywizacji i wsparcia osób niepełnosprawnych
( rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy ).
•

Sprawny system wspierania osób starszych, długotrwale i ciężko chorych ( domy
pomocy społecznej, placówki wsparcia dziennego dla osób starszych, usługi
opiekuńcze świadczone przez ośrodki pomocy społecznej).

• Rozwój służb społecznych, poprawa ich współpracy i koordynacja działań.
W każdym priorytecie wyznaczono kierunki działań, a także zadania służące realizacji tych
kierunków.
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych ma za zadanie służyć
harmonijnemu rozwojowi Powiatu Lublinieckiego oraz poprawie jakości życia jego
mieszkańców. Jednocześnie ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu pewnych
grup oraz pomocy w przeciw zwyciężaniu problemów społecznych.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych stanowi narzędzie do pozyskiwania
środków finansowych na realizację zadań polityki społecznej z funduszy europejskich. Jest
również dokumentem niezbędnym do opracowania innych programów określających metody
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realizacji wyznaczonych celów.
Analiza sprawozdań pozwoliła określić sposoby realizacji zadań i kierunków strategii.
Większość zadań Strategii jest realizowana zgodnie z założeniami Strategii, część
w niewystarczającym stopniu z powodu braku odpowiednich zasobów finansowych
i infrastruktury na terenie Powiatu Lublinieckiego.
W procesie planowania strategicznego niezbędnym elementem jest monitoring, który
pozwala stwierdzić, czy wyznaczone działania zmierzają we właściwym kierunku i przynoszą
zakładane efekty.
W 2020 r. odbyły się trzy spotkania Zespołu, których celem było m.in. wspólne
opracowanie etapów monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w powiecie lublinieckim na lata 2011 – 2020. Zgodnie z zapisami Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w powiecie lublinieckim monitoring powinien być przeprowadzany
co roku, w odniesieniu do roku poprzedniego.
Efektem działań Zespołu było powstanie ankiety: Monitoring Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w powiecie lublinieckim w roku 2019 r. Ankieta uwzględniała
wskaźniki, głównie ilościowe zaproponowane do oceny efektywności realizacji zadań
w

strategii

(np.

liczba

wspólnych

przedsięwzięć,

liczba

złożonych

wniosków

o dofinansowanie). Powyższa ankieta przesłana została do głównych realizatorów strategii:
do Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu lublinieckiego, Powiatowego Urzędu
Pracy w Lublińcu, Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublińcu, Domów
Pomocy Społecznej z terenu powiatu lublinieckiego, Starostwa Powiatowego w Lublińcu,
Środowiskowego Domu Pomocy w Lublińcu, Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających
na terenie powiatu, a także organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu.
W 2021 roku

Zespół ds. wdrożenia i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznych w powiecie lublinieckim przeprowadzi monitoring strategii za 2020 r., jak
również zespół prowadzi intensywnie działania zmierzające do opracowania nowej strategii.
Będzie ona przygotowywana na okres od 2021 r. do 2031 roku. Obecnie prowadzona jest
diagnoza problemów społecznych na podstawie danych przedstawionych przez ośrodki
pomocy społecznej z terenu powiatu lublinieckiego. Właściwe zdiagnozowanie problemów
społecznych jest punktem wyjścia do opracowania założeń polityki społecznej. Pełne dane
dotyczące

realizacji

swojej

działalności

Powiatowe

Centrum

Pomocy

Rodzinie

systematycznie przestawia Radzie Powiatu w swoich sprawozdaniach.
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3. POWIATOWY

PROGRAM

PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY

W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie skierowany jest do:
• mieszkańców i osób przebywających na terenie Powiatu Lublinieckiego,
• osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie, w szkole,
• osób i rodzin zagrożonych przemocą w środowisku lokalnym,
• osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym,
• osób stosujących przemoc przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym –
na szczeblu powiatowym,
• osób podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
w tym m.in. pracowników socjalnych, kuratorów zawodowych, terapeutów,
policjantów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, nauczycieli,
pracowników

placówek

lecznictwa

odwykowego,

pedagogów,

psychologów,

pracowników służby zdrowia.
Opracowanie Programu zostało uregulowane art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t .j. Dz. U. 2020 poz. 218), zgodnie
z którym do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja
powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie.
Cele szczegółowe Programu to:
• uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
• powstrzymanie stosowania przemocy przez sprawcę,
• zmiana zachowań przemocowych na konstruktywne z poszanowaniem praw i uczuć
innych,
• umiejętność rozpoznawania mechanizmów powodujących zachowania przemocowe,
• nabycie umiejętności reagowania bez przemocy w sytuacjach konfliktowych
i stresujących,
• kształtowanie umiejętności wychowawczych w relacji z dzieckiem bez użycia
przemocy,
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• uzyskanie

informacji

o

możliwości

korzystania

z

działań

pomocowych,

interwencyjnych, prawnych, psychologicznych,
• promocja pozytywnych postaw (standardów i wartości), a szczególności poczucia
odpowiedzialności za własne czyny.
W ramach w/w programu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w 2020 roku
podejmowało następujące działania:
• opracowało diagnozę zjawiska przemocy na terenie powiatu lublinieckiego;
• upowszechniało w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie
internetowej informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz poradnik dla
osób

doświadczających

przemocy

w

rodzinie.

Publikacje

te

przekazano

Komendantowi Powiatowemu Policji, Prezesowi Sądu Rejonowego, Prokuraturze
Rejonowej, Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, miejskim/gminnym
ośrodkom pomocy społecznej;
• podpisało porozumienie z Domem Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
w Lublińcu na pobyt interwencyjny w ramach realizacji programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;
• szkoły i placówki oświatowe w ramach zajęć wychowawczych promowały metody
wychowawcze bez użycia przemocy i informowały o zakazie stosowania kar
cielesnych wobec dzieci przez osoby sprawujące władzę rodzicielską/pieczę,
udostępniano ulotki z numerami alarmowymi;
• funkcjonariusze Policji prowadzili szereg spotkań z dziećmi i młodzieżą poruszając
temat przemocy i jej przeciwdziałania; współpracowano z pedagogami szkolnymi
i kierownictwem szkół celem eliminowania zjawiska przemocy rówieśniczej, a także
jeśli miała miejsce przemoc domowa.
W ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opracowano Powiatowy
Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie. Jednak z uwagi na
sytuacje epidemiologiczną panującą w kraju oraz niewystarczającą liczbę osób mogących
brać udział w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych w ubiegłym roku nie zrealizowano
cyklu szkoleń w ramach w/w programu.
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4. PROGRAM OCHRONY POWIETRZA (POP) – PLAN DZIAŁAŃ
KRÓTKOTERMINOWYCH (PDK)
Drogą mailową otrzymywano informację o przekroczeniach poziomów oraz o ryzyku
wystąpienia przekroczenia informowania lub alarmowego. Po otrzymaniu wiadomości
podejmowane były działania określone w Planie Działań Krótkoterminowych. Informacja
była przekazywana m.in. do gmin powiatu lublinieckiego, placówek szkolno-przedszkolnych,
domów pomocy społecznej, podstawowej opieki zdrowotnej, policji. Powiadomienia były
również publikowane na stronie starostwa w zakładce jakość powietrza.
W

roku 2020 na terenie powiatu lublinieckiego

wystąpiły następujące przekroczenia

poziomów dopuszczalnych:
POZIOM I 27 lutego 2020 roku Starostwo otrzymało pismo nr ZKII.6330.9.2020 r. (oraz
e-mail) ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego informujące

o wystąpieniu na obszarze

województwa śląskiego I poziomu ostrzegania. W związku z tą informacją podjęto
odpowiednie działania i 28 lutego 2020 roku ogłoszono w powiecie lublinieckim I poziom
ostrzegania (informacyjny i edukacyjny), który wprowadzony był od 20 lutego do końca roku
2020 (poziom ten związany był z przekroczeniem 35 dni ze stężeniem powyżej wartości
dopuszczalnej 50 µg/m3 średnich dobowych stężeń pyłu PM10 z ostatnich 12 miesięcy.
POZIOM II (powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania
dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie powiatu lublinieckiego – data
wystąpienia 05.03.2020 r., 18.03.2020 r., 02.12.2020 r. i 04.12.2020 r.)
POZIOM

III

(powiadomienie

o

ryzyku

wystąpienia

przekroczeniu

poziomu

informowania dla pyłu PM10 – data prognozowanego wystąpienia 17 .01.2020 r.).
5. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU LUBLINIECKIEGO
NA LATA 2019-2022
Priorytety programu:
1.

Ochrona klimatu i jakości powietrza:
• modernizacja infrastruktury na obszarze powiatu lublinieckiego. Opis tego zadania
opisany szerzej w dziale II punkt Ad.a podpunkt 2 niniejszego raportu.
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• poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na
obiektach użyteczności publicznej; Opis tego zadania opisany szerzej w dziale IV
punkt 13 podpunkt „i” niniejszego raportu.
• bieżące informowanie społeczeństwa o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza
oraz jego wpływie na zdrowie. Opis tego zadania opisany szerzej w dziale II punkt
Ad.a podpunkt 3 niniejszego raportu.
2. Zagrożenia hałasem:
• modernizacja

(przebudowa)

infrastruktury

drogowej

na

obszarze

powiatu

lublinieckiego. Opis tego zadania opisany szerzej w dziale II punkt Ad.a podpunkt 5
niniejszego raportu.
3.

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów:
• nadzór administracyjny nad wydanymi decyzjami z zakresu gospodarki odpadami, w
tym kontrole przedsiębiorców. Opis tego zadania opisany szerzej w dziale II punkt
Ad.a podpunkt 1 niniejszego raportu.

4.

Zasoby przyrodnicze:
• rozwój szerokiej współpracy z Nadleśnictwami. Opis tego zadania opisany szerzej
w dziale II punkt Ad.a podpunkt 6 niniejszego raportu.

5. Edukacja ekologiczna
• Prowadzenie działań podnoszących świadomość ekologiczną m.in. Powiatowy
Konkurs Ekologiczny, wydatkowano kwotę 2.400,00zł z budżetu Powiatu
Lublinieckiego.
6. POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ
OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
NA LATA 2019-2024
Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony i Porządku Publicznego na
lata 2019-2024 jest kontynuacją dotychczasowych działań Powiatu Lublinieckiego na rzecz
poprawy porządku publicznego i stanu bezpieczeństwa mieszkańców, z uwzględnieniem
aktualnych potrzeb w tym zakresie.
Nadrzędnym celem programu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
powiatu lublinieckiego.
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W celu przygotowania programu analizie poddano i oceniono stan bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie powiatu lublinieckiego.
Szereg działań na rzecz m.in. ograniczenia zagrożeń ze strony przestępstw lub wykroczeń,
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałania zjawiskom patologii
społecznej, a także działań na rzecz kształtowania prospołecznych postaw i edukacji prawnej
dzieci i młodzieży, pozwoliły na osiągnięcie założonych celów i przeciwdziałanie
zagrożeniom występującym na terenie powiatu.
Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego jest skierowany do podmiotów i jednostek, których zadania
polegają na ograniczaniu przestępczości i innych zagrożeń, które mają bezpośredni wpływ na
bezpieczeństwo obywateli. Działania wszelkich organów odpowiedzialnych za szeroko pojęte
bezpieczeństwo powinny być skoordynowane i prowadzone w sposób kompleksowy.
W 2020 roku Powiat Lubliniecki finansował lub współfinansował następujące
przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i porządku:
a) przekazano środki finansowe w wysokości 10.000 zł na rzecz Wojewódzkiego
Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na
dofinansowanie remontu i zakup wyposażenie stanowiska kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
b) przekazano środki finansowe w wysokości 2.000 zł na rzecz Wojewódzkiego Funduszu
Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na
zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.
W ramach realizacji założeń programu „Razem Bezpieczniej” oraz „Powiatowego
programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego” Komisja, wraz z przedstawicielami powiatowych służb, inspekcji i straży
realizowała w 2020 roku następujące zadania:
a) podejmowała działania profilaktyczno – prewencyjne, mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w tym gromadzenie informacji,
sporządzanie analiz, identyfikacji zagrożeń i podejmowania działań eliminujących
i ograniczających zagrożenia,
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b) tworzyła lokalne systemy bezpieczeństwa z wykorzystaniem Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której mieszkańcy powiatu mogli osobiście
informować o zagrożeniach, które były weryfikowane i eliminowane,
c) gromadziła informacje o zagrożeniach i problemach lokalnych społeczności, zgodnie
z programem „Dzielnicowy bliżej nas”,
d) kontrolowała osoby przebywające na kwarantannie w związku z pandemią choroby
zakaźnej COVID-19 i przypominała o podstawowych zasadach bezpieczeństwa,
e) przeprowadzała kontrole oznakowania szlaków komunikacyjnych w rejonach
placówek oświatowych na terenie powiatu lublinieckiego w ramach programu
„Bezpieczna droga do szkoły”. Wystosowano 13 wniosków o usunięcie wynikłych
nieprawidłowości,
f) przeprowadzała kontrole nawierzchni i oznakowania dróg, w wyniku czego
wystosowano szereg wniosków o usunięcie nieprawidłowości, poprawę infrastruktury
lub oznakowania, część uchybień zostało usuniętych, pozostałe oczekują na realizację,
g) do

momentu

wprowadzenia

ograniczeń

sanitarnych

i

zamknięcia

szkół,

funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu przeprowadzali spotkania
z

podopiecznymi

przedszkoli

oraz

uczniami

szkół

podstawowych

i ponadpodstawowych, których tematem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
właściwe korzystanie z dróg, chodników oraz ścieżek rowerowych, a także
konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania określonych przepisów, przedstawiciele
Komendy

Powiatowej

Policji

w

Lublińcu

uczestniczyli

w egzaminach na kartę rowerową w trzech szkołach podstawowych na terenie
powiatu,
h) w ramach działań

„Bezpieczne

Wakacje”

przeprowadzała

kontrole miejsc

wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W kontrolowanych obiektach nie stwierdzono
nieprawidłowości,
i) realizując pozostałe zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu uczestniczyli w:

21

• imprezie plenerowej „Kobieta Wulkan” organizowanej z okazji Dnia Kobiet przez
Urząd Miejski w Lublińcu, gdzie odbywały się warsztaty z wykorzystaniem alkogogli
oraz gry i zabawy dla najmłodszych o tematyce bezpieczeństwa, umożliwiono również
korzystanie ze symulatora dachowania,
• otwarciu Centrum Przesiadkowego „Park& Ride”, podczas którego prezentowano
sprzęt policyjny, zorganizowano warsztaty z wykorzystaniem alkogogli oraz
przekazywano elementy odblaskowe i kolorowanki dot. bezpieczeństwa dla
najmłodszych,
• programie „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie – Prawo Jazdy i co
dalej”, skierowanej do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych
w Lublińcu, mającej na celu kształtowanie właściwych postaw na drodze
u przyszłych kierowców,
• kontrolach drogowych przeprowadzanych wraz z przedstawicielami PSP, OSP, PKP
oraz ratownikiem medycznym w ramach światowego Dnia Bez Ofiar Wypadków
Śmiertelnych,
• szkoleniu dla żołnierzy WOT z zakresu kierowania ruchem drogowym,
j) na terenie powiatu lublinieckiego w 2020 roku realizowane były następujące programy
profilaktyczne, spotkania, kampanie i konferencje:
• „Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko”,
• „Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków”,
• „Twoje Światło – Nasze Bezpieczeństwo”,
k) funkcjonariusze

Komendy

Powiatowej

Policji

w

Lublińcu

współpracowali

z dyrektorami i pedagogami placówek oświatowych, a także przeprowadzili spotkania
profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami. Zorganizowano również
rozmowy

dyscyplinujące

z

uczniami

w

związku

z

niewłaściwą

postawą

w zachowaniu uczniów,
l) funkcjonariusze Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii
przeprowadzili ponad 200 prelekcji na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich
w świetle obowiązujących przepisów prawa.
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III.

UCHWAŁY RADY POWIATU

1. Ilość podjętych uchwał Rady Powiatu w Lublińcu w 2020 r.
a. Z zakresu budżetu, podatków i finansów Rada Powiatu podjęła 27 uchwał.
Działania te dotyczyły zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2019 rok; emisji obligacji
powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu. W trakcie roku dokonywano zmian do
budżetu na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030. Określano
zasady, sposoby oraz tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny. Uchwalono budżet na 2021 rok oraz WPF
na lata 2021-2033.
b. Z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych, bezpieczeństwa publicznego
– 4 uchwały.
Uchwały dotyczyły przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej
Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i zakup
wyposażenia stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Lublińcu; przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla
komendy Powiatowej Policji w Lublińcu; wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków
powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej
oraz delegowania radnych Rady Powiatu w Lublińcu do prac w komisji Bezpieczeństwa
i Porządku na kadencję 2021-2023.
c. Z zakresu komunikacji, drogownictwa i transportu- 4 uchwały, które dotyczyły:
• wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Ciasna realizacji zadania pn. „Prace
porządkowe oraz renowacja i konserwacja rowów przy drogach powiatowych
w granicach administracyjnych gminy Ciasna w roku 2020”;
• wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia
pojazdów na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2020 i 2021 roku;
• ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Powiatu Lublinieckiego
na drogach powiatowych;
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d. Z zakresu edukacji - 6 uchwał, które dotyczyły:
• wyłączenia i likwidacji Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej im. Prof. Z. Religi
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu;
• ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających
siedzibę na obszarze Powiatu Lublinieckiego;
• ustalenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubliniecki;
• przyjęcia

regulaminu

wynagradzania

nauczycieli

zatrudnionych

w

szkołach

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki;
• realizacji przez Powiat Lubliniecki zadania publicznego w zakresie organizowania
nauki religii kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
e. Z zakresu obsługi rady, zarządu, pomocy społecznej i zdrowia - 38 uchwał, które
dotyczyły:
• likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Koszęcinie, przy ul. Św. Wawrzyńca 2;
• powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
kierownika SPZOZ w Lublińcu, przy ulicy Sobieskiego 9;
• nadania statutu SPZOZ w Lublińcu;
• zbycia aktywów trwałych SPZOZ z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9;
• zatwierdzania planu pracy oraz sprawozdań z działalności poszczególnych komisji;
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Lublińcu;
• przekazywania wniosków, petycji i skarg;
• funkcjonowania Szpitala Rehabilitacyjnego Kochcice będącego Zakładem leczniczym
SPWSCHU w Piekarach Śląskich;
• ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Lublinieckiego;
• określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON;
• oceny działalności warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą w Lublińcu przy ul.
Kochcickiej 14;
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f. Z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i gospodarki
mieniem – 5 uchwał które dotyczyły:
• częściowego odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
przypadających Powiatowi Lublinieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym
w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonom. z powodu COVID-19;
• określenia

szczegółowych

warunków

korzystania

z

nieruchomości

powiatu

przekazanych jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd;
• wyrażenia

zgody

na

sprzedaż

nieruchomości

zabudowanej

położonej

w Lublińcu, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego;
g. Z zakresu kultury i promocji - 3 uchwały, w zakresie:
• udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Lublinieckiego na rok 2020 na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się
na terenie Powiatu Lublinieckiego, wpisanym do rejestru zabytków;
• przyjęcia

„Programu

Współpracy

Powiatu

Lublinieckiego

z

organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2020 i 2021 rok”.
h. Inne -1 uchwała- dotycząca udzielenia Zarządowi Powiatu w Lublińcu wotum
zaufania.
Stwierdzono nieważność 3 uchwał Rady Powiatu w Lublińcu:
• uchwały Nr 142/X/2020 w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w
Koszęcinie przy ul. św. Wawrzyńca 2;
• uchwały Nr 190/XII/2020 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Lublinieckiemu lub jego
jednostkom organizacyjnym;
• uchwały Nr 200/XIII/2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków
korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom
organizacyjnym w trwały zarząd.
Pozostałe 85 uchwał zrealizowano.
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Wszystkie uchwały zgodnie z przepisami Rozdziału „Nadzór nad działalnością powiatu”
ustawy o samorządzie powiatowym podlegają nadzorowi na podstawie kryterium zgodności
z prawem.
Organem nadzoru w sprawach podejmowanych uchwał innych niż finansowe jest Wojewoda
Śląski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

REALIZACJA ZADAŃ POWIATU

IV.

1. EDUKACJA PUBLICZNA
1. Struktura zatrudnienia nauczycieli
Liczba zatrudnionych nauczycieli na dzień 31.12.2020 roku
Nazwa szkoły

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Bez stopnia

Liczba

awansu

nauczycieli

ZSZ

2

6

10

30

1

49

ZSO -T

5

6

9

47

1

68

SOSW

0

5

14

93

3

115

CKZiU

1

2

5

18

3

29

ZS nr 1

1

3

4

48

4

60

MOW Herby

2

4

10

29

-

45

2. Liczba uczniów na dzień 31.12.2020 roku:
Nazwa szkoły

Liczba uczniów

ZSZ

530

ZSO -T

671

SOSW

173

CKZiU

282

ZS nr 1

109

MOW Herby

62

c. Nauczaniem indywidualnym objęto w roku szkolnym 2020/2021 - 9 uczniów:
• ZSZ

- 1 ucznia;

• ZSO-T – 1 ucznia
• CKZiU - 1 ucznia;
• ZS nr 1 - 6 uczniów
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d. Egzamin maturalny:
Nazwa placówki/zespołu

Nazwa szkoły

Zdawalność całości egzaminu
maturalnego z uwzględnieniem sesji
poprawkowej w %

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama

I Liceum

Mickiewicza

Ogólnokształcące

Zespół Szkół Ogólnokształcąco -

Technikum nr 2

91

Technicznych

II Liceum

94

93

Ogólnokształcące
Zespół Szkół Zawodowych

Technikum nr 3

46,2

Centrum Kształcenia

III Liceum

11,5

Zawodowego

Ogólnokształcące

i Ustawicznego

Zdawalność całości egzaminu maturalnego po sesji poprawkowej kształtowała się
następująco:
Powiat Lubliniecki

województwo

Kraj

(maj)

śląskie

(maj)

wszystkie typy szkół

70,19

73,7

74,0

LO

67,44

80,4

81,1

74,31

64,0

62,2

Technikum

e. W 2020 roku najlepszym uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Lubliniecki
przyznano:
• 503 stypendia za wyniki w nauce;
• 3 stypendia sportowe;
• 17 nagród Starosty Lublinieckiego.
Zespół Szkół Ogólnokształcąco- Technicznych zdobyło tytuły:
• „Najlepsze Technika w Polsce” – Złota Szkoła
•

„Najlepsze Licea w Polsce” – Srebrna Szkoła w Rankingu Perspektyw.

W Śląskim Rankingu Techników Perspektywy 2020 r. Technikum nr 2 w Zespole Szkół
Ogólnokształcąco- Technicznych zdobyło VII miejsce.
f. Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w 2020 roku wydała:
• 242 orzeczenia dotyczące m.in.: potrzeb kształcenia specjalnego oraz zajęć
rewalidacyjno - wychowawczych indywidualnych,
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• 32 orzeczenia dotyczące indywidualnego nauczania;
• 50 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
• 26 opinii dotyczących odroczenia od spełnienia obowiązku szkolnego;
• 307 opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu
nauczania;
• 61 opinii w sprawie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole,
przedszkolu, placówce;
• 1910 badań diagnostycznych.
Udzielono wsparcia 2150 dzieciom, 400 rodzicom oraz 60 nauczycielom.
2. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
Publiczna ochrona zdrowia jest rażąco niedofinansowana. Narodowy Fundusz Zdrowia nie
pokrywa rzeczywistych kosztów leczenia pacjentów. Każdy oddział prowadzony w systemie
ryczałtowym ma znacznie większe koszty niż środki przekazywane przez NFZ. Przykładowo
oddział wewnętrzny w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu otrzymuje miesięczny ryczałt
w wysokości 332 tysiące złotych, natomiast koszty funkcjonowania tego oddziału to 520
tysięcy złotych. Oddział położniczo- ginekologiczny otrzymuje miesięcznie 189 tysięcy
złotych, a ponosi koszty w wysokości 450 tysięcy złotych. Powiat, chcąc zabezpieczyć
możliwość leczenia szpitalnego dla mieszkańców finansuje ich leczenie o kwotę, której nie
pokrywa NFZ. W roku 2020 kwota ta wyniosła 8 milionów złotych.
a. Ilość i wartość kontraktów z NFZ na leczenie pacjentów w odniesieniu do potrzeb
placówki.
1. Na podstawie umowy nr 123/100402/03/8/2020 ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia Szpital Powiatowy posiadał:
1) ryczałt systemu zabezpieczenia dla szpitala I stopnia w wysokości 16.266.500 zł, który
obejmował:
• oddziały szpitalne: Chorób Wewnętrznych, Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Pediatryczny, Ginekologiczny i Chirurgii Ogólnej;
• poradnie specjalistyczne: Cukrzycową, Położniczo-ginekologiczną, Chirurgii Ogólnej,
Gruźlicy i Chorób Płuc, Proktologiczną, Patologii Noworodka, Chorób Piersi i do
29.02.2020 r. Kardiologiczną,;
• Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem.
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2) poza ryczałtem finansowane, w wysokości 8.221.049,77 zł, były:
• Oddział Położniczy, Oddział Noworodkowy, Izba Przyjęć, Poradnia Nocnej
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej;
• od 01.03.2020 r. Poradnia Kardiologiczna,
• świadczenia na podwyżki dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, ratowników
medycznych.
2. Na podstawie umowy nr 123/100402/02/2/2020 ze ŚOW NFZ finansowana była
Pracownia

Endoskopii

–

wartość

kontraktu

obejmuje

świadczenia

zdrowotne

i wynagrodzenia pracowników – 272.042,20 zł.
3. Na podstawie umowy nr 123/100402/01/2020 finansowany, według wykonania, był Zespół
Transportu Sanitarnego w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
4. Na podstawie umowy nr 123/100402/19/1/2020 finansowane było, według wykonania,
zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
5. Na podstawie umowy nr 123/100402/19/1/2020/2 finansowane było, według wykonania,
zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.
6. Na podstawie umowy nr 123/100402/19/3/2020 finansowane było, według wykonania,
szczepienie przeciw grypie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
7. Na podstawie umowy nr 123/100402-RTM-IP finansowano, według wykonania,
świadczenia pieniężne dla osób wykonujących zawód medyczny.
Wartość kontraktu jest niewystarczająca ze względu na uzasadnione potrzeby powiatu
lublinieckiego, co do wartości – wysokości oraz ze względu na sposób wyceny procedur
i sposobu rozliczania świadczeń zdrowotnych.
b. Realizacja nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w 2020 roku.
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna udziela świadczeń zdrowotnych w dni powszednie
od godz.18:00 do 08:00 dnia następnego, w soboty, niedziele i święta od godz. 08:00 do
godz. 08:00 dnia następnego.
Pracownicy Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zostali zatrudnieni
bezpośrednio przez SP ZOZ w Lublińcu.
Z tego rodzaju świadczeń skorzystało w ramach porad lekarskich ambulatoryjnych,
wyjazdowych

i

telefonicznych

oraz

porad

pielęgniarskich

ambulatoryjnych

i wyjazdowych – 9 423 pacjentów.
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7 praktyk lekarskich świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach
poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
c. Leczenie ambulatoryjne i ratownictwo medyczne
W ramach leczenia ambulatoryjnego na dzień 31.12.2020 r. funkcjonowało 8 poradni
specjalistycznych i ośrodek domowego leczenia tlenem na podstawie kontraktu z NFZ
(ryczałt w PSZ dla Szpitali I stopnia). W 2020 r. udzielono w nich 19 169 porad.
W ramach ratownictwa medycznego udzielano świadczeń medycznych w zakresie zespołu
ratownictwa medycznego specjalistycznego ( 2122 wyjazdów) i dwóch zespołów ratownictwa
medycznego podstawowego ( 3119 wyjazdów).
d. Liczba personelu medycznego zatrudnionego na podstawie umów o pracę, umów
cywilnoprawnych i poprzez firmy:
Liczba w osobach (ilość zawartych umów – nie są to etaty):
Liczba lekarzy: 93;
Liczba pielęgniarek: 149;
Liczba położnych: 24;
Liczba ratowników medycznych: 43;
Liczba diagnostów laboratoryjnych: 6;
Liczba farmaceutów: 2;
Liczba techników farmaceutycznych: 3;
Liczba techników analityki medycznej: 9;
Liczba techników elektroradiologii: 6;
Liczba opiekunów medycznych: 11;
Liczba sanitariuszy: 12;
e. Choroby leczone na oddziałach szpitalnych oraz najczęstsza przyczyna zgonów
w 2020 roku.
Najczęstsze choroby to na:
• Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – ostra niewydolność oddechowa;
• Oddziale Chirurgii Ogólnej – przepuklina i kamica pęcherzyka żółciowego;
• Oddziale Chorób Wewnętrznych – niewydolność serca;
• Oddziale Położniczo - Ginekologicznym – poród i stany związane z ciążą;
• Oddziale Noworodkowym – opieka nad noworodkiem;
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• Oddziale Pediatrycznym – zakażenie górnych dróg oddechowych.
Najczęstszą przyczyną zgonów w szpitalu w 2020 roku było zatrzymanie krążenia i
niewydolność serca.
Podjęte działania zmniejszające zachorowalność i umieralność polegały na zakupie sprzętu
specjalistycznego, profilaktyce leczenia oraz poradach dietetyka.
3. POMOC SPOŁECZNA
a. Domy pomocy społecznej
Na terenie Powiatu Lublinieckiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej o łącznej
liczbie miejsc 551.
Ogółem w roku 2020 wpłynęło 96 wniosków o umieszczenie w domu pomocy społecznej,
w tym 9 z terenu naszego powiatu.
W roku 2020 zostały wydane 33 decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej
przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych (w roku poprzednim wydano 24
decyzje). Na koniec grudnia 2020r. 14 osób (tj. 6 mężczyzn i 8 kobiet) oczekiwało na
umieszczenie w dps.
Do Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu przeznaczonego dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
zostały wydane 2 decyzje o umieszczeniu (w roku poprzednim wydano również 2 decyzje).
Na dzień 31 grudnia 2020 r. na liście osób oczekujących pozostało 9 osób.
Do Domu Pomocy Społecznej „ Dom Kombatanta” w Lublińcu przeznaczonego dla osób
przewlekle somatycznie chorych wydano 43 decyzje o umieszczeniu. W roku poprzednim
wydano 45 decyzji. Osoby zainteresowane zamieszkaniem w w/w Domu zostają wpisane na
listę osób oczekujących. Na dzień 31 grudnia 2020 r. 22 osoby oczekiwały na przyjęcie.
W związku ze zmiana sytuacji dochodowej osób przebywających w Domach Pomocy
Społecznej, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wydano 162 decyzje zmieniające
odpłatność za pobyt w dps.
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Wykaz Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Lublinieckiego.
Liczba przebywających osób
Lp. Nazwa i adres domu

1.

Typ domu

na dzień
01.01.2020

na dzień
31.12.2020

278

276

278
( w tym 33
kobiety)

73

73

73

198

190

200

DPS ul. Kochcicka 14 dla osób przewlekle
z Filią w Koszęcinie psychicznie chorych

2.

DPS „Zameczek”

dla dorosłych
niepełnosprawnych
intelektualnie oraz dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie

3.

DPS „Dom
Kombatanta”

dla
osób
przewlekle
somatycznie chorych

Liczba miejsc

b. Udzielone formy wsparcia na rzecz mieszkańców w 2020 roku w poszczególnych
DPS:
1. DPS „Dom Kombatanta”
a) psychologiczne i pedagogiczne (spotkania grupowe i indywidualne)
b) terapeutyczne
• zajęcia usprawniające umysł i sprawność manualną
(biblioterapia – 40 osób, ludoterapia – 15 osób, zajęcia komputerowe – 3 osoby, prace
manualne – 25 osób);
c) rehabilitacyjne i aktywizujące ruchowo
(spacery, zajęcia na sali gimnastycznej, zabiegi fizjoterapeutyczne)
d) terapeutyczne dla mieszkańców uzależnionych od alkoholu prowadzone przez
instruktora terapii uzależnień na terenie Domu.
e) duchowe (umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych).
f) socjalne i opiekuńcze (200 osób)
2. DPS przy ul. Kochcickiej:
W 2020 roku, realizowano następujące formy wsparcia:
• terapia zajęciowa,
• rehabilitacja ruchowa,
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• fizykoterapia,
• wsparcie psychologiczne,
• poradnictwo socjalne
•

wycieczki

3. DPS „Zameczek”
Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w 2020 roku realizował zadnia na rzecz
podopiecznych, mające na celu ochronę ich zdrowia i życia poprzez realizację działań
związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W ramach
usług realizowanych przez DPS „Zameczek” podopieczni w trakcie trwania pandemii
otrzymywali pomoc psychologiczną oraz brali udział w zajęciach z zakresu terapii zajęciowej
i rehabilitacji w celu poprawy kondycji psychicznej.

4. WSPIERANIE

RODZINY

I

SYSTEM

PIECZY

ZASTĘPCZEJ

ORAZ

POLITYKI PRORODZINNEJ
W powiecie lublinieckim w 2020 r. funkcjonowało 80 rodzin zastępczych, w których
przebywało łącznie 125 dzieci. 43 to rodziny niezawodowe, w których przebywało 61 dzieci.
32 rodziny to rodziny spokrewnione, wychowujące 44 dzieci. Cztery rodziny pełnią funkcję
rodzin zawodowych, w których przebywało 19 dzieci. Ponadto jedna rodzina pełni funkcję
rodziny zawodowej specjalistycznej, wychowującej 1 dziecko.
1 maja 2020 r. na bazie placówki rodzinnej utworzono Rodzinny Dom Dziecka w Koszęcinie.
Umieszczono w nim 2 dzieci. Na terenie powiatu lublinieckiego funkcjonuje też Rodzinny
Dom Dziecka „Druchowie” Fundacji św. Józefa Opiekuna w Koszęcinie, w którym
przebywało 4 wychowanków.
W okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. w rodzinach zastępczych na terenie powiatu
lublinieckiego umieszczono łącznie 16 dzieci. Powstało 6 nowych rodzin zastępczych.
Rodziny te zostały objęte opieką koordynatorów.
Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
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2) przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym
rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie
został przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizującym pracę
z rodziną, planu pomocy dziecku;
3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu
wzajemnego kontaktu;
4) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do
specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podejmuje starania, żeby dzieci pochodzące
z naszego powiatu, w stosunku do których sąd orzekł konieczność umieszczenia w rodzinie
zastępczej lub placówce, mogły pozostać na terenie powiatu lublinieckiego.
W wielu przypadkach pomocnym jest zachowanie stałych elementów życia dziecka: ta sama
szkoła, bliskość rodziny i przyjaciół. Nie zawsze jest to jednak możliwe. W ubiegłym roku- ze
względu na stan zdrowia i konieczność stałej specjalistycznej opieki- umieszczono
noworodka w placówce terapeutycznej w Gliwicach.
Ze względu na pandemię koronawirusa kontakt osobisty koordynatorzy i pracownicy socjalni
zamienili na telefoniczny, rozmowy zaś kierowane były nie tylko na tematy opiekuńczowychowawcze, ale dotyczyły też zdrowia, profilaktyki COVID, stanu zabezpieczenia
w środki ochrony osobistej. Brak kontaktu osobistego wpływa jednak na brak możliwości
zaspokojenia wszystkich potrzeb w szczególności potrzeb dzieci.
Dużym wyzwaniem dla rodziców, również zastępczych, była zmiana stylu nauczania. Nauka
zdalna była dla wielu rodzin dużym wyzwaniem.
22 dzieci opuściło rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka –

wobec 6 dzieci

zmieniono formę pieczy zastępczej (5 dzieci umieszczono w niezawodowych rodzinach
zastępczych, 1 dziecko umieszczono w rodzinnym domu dziecka), 6 dzieci powróciło pod
opiekę rodziców biologicznych, 2 dzieci zostało przysposobionych, 9 wychowanków opuściło
rodzinę zastępczą w związku z ukończeniem 18 r. życia, 1 pełnoletni wychowanek został
umieszczony w Domu Pomocy Społecznej, 8 opuściło rodzinę zastępczą w związku
z usamodzielnieniem.
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W ciągu całego 2020 roku 16 pełnoletnich wychowanków po opuszczeniu pieczy
zastępczej

tzw.

osób

usamodzielnianych

pobierało

świadczenie

pieniężne

na

kontynuowanie nauki, w tym 4 osoby, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze
oraz 1 osoba po Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, 11 osób, które opuściły rodziny
zastępcze. Osoby w procesie usamodzielnienia są objęte wsparciem i pomocą pracownika
socjalnego.
Ponadto 11 osób usamodzielnianych otrzymało pomoc na zagospodarowanie, w tym 7
osób, które opuściły rodziny zastępcze, 3 osoby, które opuściły rodzinne domy dziecka i 1
osoba, która opuściła placówkę opiekuńczo-wychowawczą.
W 2020 roku wypłacono 5 świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie, w tym 3
osobom usamodzielnianym, które opuściły rodziny zastępcze, 1 osobie, która opuściła
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i 1 osobę, która opuściła placówkę opiekuńczowychowawczą.
W roku 2020 kontynuowana była realizacja projektów współfinansowanych z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego:
• Projekt „Lepszy start” w ramach działania 9.2.1 Rozwój usług społecznych
i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,
• Projekt ”Gotowi do startu 2.0” w ramach działania 9.1.5 Programy aktywnej
integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs,
• Projekt „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach działania 9.2.5 Rozwój
usług społecznych – konkurs.
Łączna kwota dofinansowania to 1 211 269,11 zł.
Od marca 2019 r. realizowany jest projekt „Lepszy start”. Wartość projektu wynosi
340 387,30 zł, w tym dofinansowanie z UE 316 560,19 zł.
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych na
terenie powiatu lublinieckiego poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz
podniesienie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Z uwagi na
pandemię koronawirusa realizacja projektu przedłużona została o 5 miesięcy i planuje się ją
zakończyć z dniem 31.07.2021r. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży przebywającej
w pieczy zastępczej lub ją opuszczającej, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz
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kandydatów na rodziców zastępczych. W ramach projektu zatrudniony został koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej, a w trakcie realizacji są szkolenia/warsztaty podnoszące
kompetencje społeczne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz wzmacniające
kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców zastępczych, w tym w szczególności
w zakresie zaburzeń zachowania u dzieci, rozwiązywania sytuacji trudnych, uzależnień, pracy
z dzieckiem skrzywdzonym.
Projekt „Gotowi do startu 2.0” realizowany jest od października 2019 r. Wartość
projektu wynosi 443 400,00 zł, w tym dofinansowanie z UE 376 890,0 zł.
Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społeczny z terenu powiatu lublinieckiego w okresie 01.10.2019
r. – 30.04.2023 r. W ramach projektu podejmowane są działania przyczyniające się do
zwiększenia

kompetencji

społecznych,

samodzielności,

niezależności,

umiejętności

zawodowych i aktywności zawodowej osób przebywających w pieczy zastępczej lub
opuszczających pieczę zastępczą (osoby usamodzielniane) oraz osób w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym. W ramach projektu planowane są różne szkolenia, warsztaty,
kursy oraz działania o charakterze środowiskowym, pełniące funkcje integracyjne. Przewiduje
się, że udzielone wsparcie przyczyni się do wzrostu zdolności do zatrudnienia osób
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W roku 2020 rozpoczęła się
realizacja szkoleń dla pierwszej grupy uczestników. Uczestniczyli oni w warsztatach
w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych oraz
kursie prawa jazdy kat.B.
Projekt „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” realizowany jest od stycznia 2020 r.
Wartość projektu wynosi 556 794,54 zł, w tym dofinansowanie z UE 517 818,92 zł. Jego
celem głównym jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu
lublinieckiego poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz poprawa sytuacji
rodzin zastępczych i dzieci przebywających w pieczy zastępczej poprzez wzmacnianie
kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców zastępczych oraz prowadzenie działań
profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci. Założono, że rezultatem projektu będzie
zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz utworzenie rodzinnego domu
dziecka, jak również podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców
zastępczych i prowadzenie działań profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci.
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Obecnie do projektu zrekrutowane zostały rodziny zastępcze oraz utworzony został Rodzinny
Dom Dziecka w Koszęcinie.
Ponadto z uwagi na pandemię koronawirusa realizowany był projekt „Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach
Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.9. Rozwój
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet 9 iv: Ułatwianie dostępu
do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków
wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin
zastępczych,

rodzinnych

regionalnych

placówek

domów

dziecka,

placówek

opiekuńczo-terapeutycznych,

opiekuńczo-wychowawczych,
interwencyjnych

ośrodków

preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii
Covid-19.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu na realizację projektu pozyskało
dofinansowanie w wysokości 292 410 zł. Wsparcie w ramach Projektu otrzymały łącznie 74
rodziny zastępcze, 2 rodzinne domy dziecka i 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze, czyli
ponad 280 dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych i instytucjonalnych
podmiotów pieczy zastępczej dla których zakupiono 76 komputerów, ponad 80 słuchawek
z mikrofonem oraz mikrofony i telewizory LCD, a także środki ochrony osobistej takie jak
maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące.
5. REHABILITACJA

ZAWODOWA

I

SPOŁECZNA

OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela pomocy osobom niepełnosprawnym
w ramach

środków

finansowych

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych.
Wysokość środków PFRON, która przypadła na realizację zadań w 2020 roku wynosi
1.574.494 zł, w tym kwota:
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• 1.566.814 zł na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w ramach rehabilitacji społecznej
• 7.680 zł na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach rehabilitacji
zawodowej.
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:
• Uczestnictwo

osób

niepełnosprawnych

i

ich

opiekunów

w

turnusach

rehabilitacyjnych
Wysokość środków wyniosła w 2020 roku 124.010 zł.
W 2020 r. wpłynęły 233 wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym na łączną kwotę około 448.538 zł. W 111 przypadkach osoby
niepełnosprawne wnioskowały o dofinansowanie opiekuna zgodnie ze wskazaniem lekarza.
W

ramach

środków

Funduszu

dofinansowanie

zostało

wypłacone

61

osobom

niepełnosprawnym oraz 33 opiekunom w łącznej wysokości 124.010 zł.
Z powodu epidemii COVID-19 oraz zawieszenia od października 2020 r. działalności
ośrodków rehabilitacyjnych 25 osób zrezygnowało z dofinansowania lub środki Funduszu
zostały zwrócone przez organizatorów turnusów rehabilitacyjnych za odwołane turnusy.
• Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
Wysokość środków wyniosła w 2020 roku 12.695,60 zł.
Na realizację zadań w 2020 r. wpłynęło 6 wniosków organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób niepełnosprawnych o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych.
o Polski Związek Niewidomych Koło w Lublińcu: Śniadanie Wielkanocne, Spotkanie
Wigilijne, Dzień Białej Laski, wyjazd integracyjno – turystyczny Biały Dunajec,
o Polski Związek Niewidomych Delegatura w Częstochowie: obóz sportowo–
rekreacyjny do Szczawnicy, obóz sportowo– rekreacyjny do Darłówka.
W 2020 r. z powodu COVID-19 odbyły się tylko cztery imprezy: wyjazd PZN Koło
w Lublińcu do Białego Dunajca, wyjazd PZN Delegatura w Częstochowie na obóz do
Szczawnicy i obóz do Darłówka. PZN Koło w Lublińcu w zamian zorganizowania spotkania
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wigilijnego dla wszystkich członków koła zakupił paczki świąteczne, które zostały
dostarczone każdemu do domu.
• Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze
Wysokość środków wyniosła w 2020 roku 272.587,40 zł.
Ogółem złożono w PCPR 464 wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny na kwotę 299.222,49 zł
Dofinansowanie otrzymało 438 osób na łączną kwotę 272.587,40 zł., co stanowi 100 %
przyznanych środków w tym zadaniu.
• Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
Wysokość środków wyniosła w 2020 roku 132.721 zł
W 2020 r. wpłynęły 72 wnioski osób niepełnosprawnych na likwidację barier
architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się.
Dofinansowanie zostało wypłacone 53 wnioskodawcom w łącznej wysokości 132.721 zł,
w tym na likwidację:
➢ barier architektonicznych 16 osobom na kwotę 74.000 zł,
➢ barier technicznych 21 osobom na kwotę 41.721 zł
➢ barier w komunikowaniu się 16 osobom na kwotę 17.000 zł.
• Dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej
Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej wynosi 1.024.800 zł
1.138.667 zł – roczny koszt działania WTZ w 2020 r. w tym:
113.867 zł – dofinansowanie Powiatu Lublinieckiego
1.024.800 zł – dofinansowanie ze środków PFRON.
W zajęciach rehabilitacyjnych w WTZ bierze udział 50 uczestników, w tym 2 osoby
z Powiatu Tarnogórskiego.
• Realizacja programu „Aktywny samorząd”
Wysokość środków, która została przekazana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację w 2020 r. programu wynosi 235.977,26 zł, w tym dla:
➢ Modułu I – likwidacja barier – 165.084,08 zł
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➢ Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym -70.893,18 zł.
Złożonych zostało 51 wniosków o dofinansowanie ze środków PFRO realizacji programu
„Aktywny samorząd”. Zawartych zostało 46 umów, w tym:
19 – w ramach Modułu I,
27 – w ramach Modułu II.
3 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z powodów formalnych. 1 osoba wycofała
wniosek, kolejna osoba zmieniła miejsce zamieszkania.
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
Liczba
Rodzaj zadania

zawartych
umów

Moduł I Obszar A - likwidacja bariery transportowej
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 1

adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku
życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem

0

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu
Zadanie 2

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

0

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo
Zadanie 3

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

0

w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 4

adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem

1

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
Moduł I Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

5

z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych
Zadanie 2

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Zadanie 3

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem

2

1
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niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku
Zadanie 4

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem

2

niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w
komunikowaniu się za pomocą mowy
Zadanie 5

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze

0

znacznym stopniem niepełnosprawności
Moduł I Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 1
Zadanie 2

pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

5

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z
orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze

6

znacznym stopniem niepełnosprawności
Zadanie 3

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

1

adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności
Zadanie 4

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej
na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem

1

niepełnosprawności
Zadanie 5

pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze
znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

2

powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i
posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu
dofinansowania
Obszar D

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej

Moduł II

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

1
19

Razem

46

41

• Realizacja programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w
wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
W związku z wystąpieniem w Polsce zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii PFRON
uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach
Modułu III udzielana jest pomoc osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia
sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania
(przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki
świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych
z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Pomoc wynosi 500 zł miesięcznie na jedną
osobę niepełnosprawną. Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być
dłuższy niż 5 miesięcy.
Środki Funduszu zapotrzebowane przez Powiat Lubliniecki na realizację programu wyniosły
350.000 zł.
Złożonych zostało 312 wniosków, w tym 278 wniosków spełniło wymogi programu
(pozytywna weryfikacja formalna). Kwota w wysokości 339.500 zł została wypłacona
osobom, które utraciły możliwość opieki m.in. w takich placówkach jak:
➢ Środowiskowy Dom Samopomocy w Lublińcu
➢ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lublińcu
➢ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu
➢ Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu.
• Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
W 2020 r. odbyły się 4 telekonferencje posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych. Jedna w celu zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie
podziału środków PFRON na rok 2020 na rehabilitację zawodową i społeczną, dwie w celu
zaopiniowania zmian do uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania przesunięć na
poszczególnych zadaniach, jedna w sprawie wyboru prezydium Rady na kolejny rok.
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6. TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE
a) Komunikacja zbiorowa
Komunikacja zbiorowa na terenie powiatu lublinieckiego w roku 2020 wykonywana była
przez 11 przewoźników komercyjnych - w transporcie drogowym oraz przez przewoźników
kolejowych.

Przy

drogach

powiatowych

zlokalizowanych

jest

71

przystanków

komunikacyjnych.
b) Rejestracja pojazdów
W 2020 r. wydano 9676 szt. dowodów rejestracyjnych ( w roku 2019 wydano 11067 szt.,
czyli w roku 2020 mniej o 1391 szt.).
W 2020 r. wydano 2069 szt. praw jazdy (w roku 2019 wydano 2090 szt, czyli w 2020 r.
o 21 szt. mniej).
W 2020 r. zatrzymano (odebrano) 181 szt. praw jazdy (w roku 2019 było to 125 szt. czyli
w roku 2020 więcej o 56 szt.).
W 2020 r. zarejestrowano 7968 pojazdów, a w roku 2019 – 9223 szt., czyli w 2020 r. mniej
o 1255 pojazdów (liczba zarejestrowanych pojazdów została podana na podstawie liczby
wydanych znaków legalizacyjnych, po odliczeniu znaków legalizacyjnych wydanych do
wtórników tablic rejestracyjnych).
Do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów na terenie powiatu
lublinieckiego wpisanych jest 13 SKP – w roku 2020 żadna stacja kontroli pojazdów nie
została dopisana oraz nie została wykreślona z rejestru.
Do rejestru podmiotów prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców na terenie powiatu
lublinieckiego wpisanych jest 10 OSK- w roku 2020 żaden ośrodek nie został dopisany oraz
nie został wykreślony z rejestru.
c) Utrzymanie dróg
Koszt zimowego utrzymania dróg w 2020 r. (akcja zima 2019-2020 i 2020-2021):
397 512,96 zł (bez Gminy Woźniki).
Koszt bieżącego utrzymania dróg w 2020r.:
• umowa dot. bieżącego utrzymania dróg powiatowych: 180 117,58 zł (bez Gminy
Woźniki i bez przeglądu i remontu kosiarki).
• umowa dot. oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu: 52 309,32 zł (bez
gminy Woźniki).
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• bieżące utrzymanie dróg powiatowych wraz z oznakowaniem i urządzeniami
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zimowym utrzymaniem w Gminie Woźniki:
568 560,00 zł.
• Porozumienie z Gminą Ciasna dot. renowacji i konserwacji rowów przy drogach
powiatowych w Gminie Ciasna - 20 000,00 zł.
Łączny koszt bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2020 r:
1 218 499,86 zł.
Średni koszt przebudowy 1 km drogi (koszt przebudowy 1 km drogi dot. drogi
przebudowanej w 2020 r.): 2 839 717,44 zł (bez dokumentacji projektowej).
d) Sumaryczna informacja nt. oceny stanu technicznego dróg powiatowych.
Zgodnie z zapisami art. 62 pkt. 1 ppkt. 2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich
użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:” (…) „okresowej, co
najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do
użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; (…)”.
Zgodnie z w/w przepisem Zarząd Powiatu będący zarządcą dróg powiatowych przeprowadza
kontrole, z których sporządzane są protokoły kontroli okresowej stanu technicznego
i wartości użytkowej drogi. Ostatni taki przegląd odbył się w roku 2019.
Stan dróg powiatowych został podzielony na 4 klasy:
1. Klasa A – stan dobry
2. Klasa B – stan zadowalający
3. Klasa C – stan niezadowalający
4. Klasa D – stan zły
Stan dróg po przeglądzie w sierpniu 2019 oceniono jako zadowalający.
Jednakże przeglądy dróg wykonywane w ramach zadań zarządcy drogi w roku 2020 przez
pracowników Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu wykazują iż stan dróg
powiatowych na niektórych odcinkach ulega pogorszeniu. Spowodowane jest to niskim
budżetem na zadania bieżącego utrzymania dróg, a także brakiem środków dla pełnej
przebudowy dróg.
Kolejny przegląd dróg powiatowych planowany jest w 2024 r.
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7. GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER
Ilość spraw załatwionych w Wydziale Geodezji i Kartografii w 2020 roku prezentuje poniższa
tabela:
L.p.

Ilość spraw

Tematyka

1.

Ilość obsłużonych geodetów oraz petentów

8210

2.

Ilość wprowadzonych zmian do Ewidencji Gruntów i Budynków

10053

3.

Ilość wydanych decyzji z zakresu geodezji

4.

Ilość zakończonych spraw 2020r. z wpływem w 2020r. lub latach

69
1050

wcześniejszych
Ogółem:

19382

Stopień digitalizacji (przetworzenia mapy z postaci papierowej do postaci mapy
komputerowej) Ewidencji Gruntów i Budynków:
ilość baz

bazy

ilość założonych

(52 obręby w powiecie)

baz

w tym spełniająca
wymogi aktualnych
przepisów prawa

założonych, które
ilość baz do

trzeba

założenia

dostosować do
aktualnych
przepisów

EGIB (ewidencja gruntów i
budynków)
BDOT500 (baza danych
obiektów topograficznych)
GESUT (geodezyjna ewidencja
sieci uzbrojenia terenu)
BDSOG (baza szczegółowych
osnów geodezyjnych)
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6

9

37

0

0

52

0

0

0

52

0

52

0

0

52
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8. ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
Powierzchnia nieruchomości:
• dla których właścicielem jest Powiat Lubliniecki — wynosi 14,4860 ha,
•

dla której Powiat Lubliniecki jest współwłaścicielem ½ części – wynosi 0,2753 ha,

• dla których właścicielem jest Powiat Lubliniecki z ustanowionym trwałym zarządem
wynosi 29,6917 ha,
•

dla których właścicielem jest Powiat Lubliniecki, a oddanych w użytkowanie —
wynosi 0,9948 ha,

•

dla

których

właścicielem

jest

Powiat

Lubliniecki,

a

stanowiących

drogi

o uregulowanym stanie prawnym — wynosi 23,8696 ha,
W powiatowym zasobie nieruchomości znajdują się następujące nieruchomości zabudowane:
• nieruchomość położona w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, oznaczona na mapie 6,
obręb Lubliniec, oznaczona jako działka nr 3003/34, o pow. 0,5048 ha, na której
usytuowany jest budynek Starostwa Powiatowego,
• nieruchomość położona w Lublińcu przy ul. Żwirki i Wigury 3, oznaczona na mapie
6, obręb Lubliniec, oznaczona jako działka nr 3876/328, o pow. 0,2459 ha, na której
usytuowany jest budynek dawnego Szpitala Wewnętrznego i budynek gospodarczy,
• nieruchomość położona w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9, oznaczona na mapie 6,
obręb Lubliniec, oznaczona jako działki nr 3703/347, 3704/347, 3705/347, 3718/348,
3719/348, 3720/348, 3706/347, 3707/347, 3709/349, 3710/349, 0 łącznej pow. 0,5937
ha, na której zlokalizowane jest Powiatowe Centrum Usług Społecznych,
• nieruchomość położona w Lublińcu, oznaczona na mapie 1 Park Miejski, obręb
Lubliniec, oznaczona jako działka nr 495/16, o pow. 0,0225 ha, na której usytuowany
jest budynek przepompowni ścieków,
• nieruchomość położona w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej 27, oznaczona na mapie 7
Molna, obręb Lubliniec, oznaczonej jako działka nr 101/6, o pow. 8,5589 ha, na której
usytuowany jest budynek pałacowy i były Dom Dziecka,
•

współwłasność z Gminą Lubliniec (w

1

/2 części) nieruchomości położonej

w Lublińcu przy ul. P. Stalmacha, oznaczonej jako działki nr 3955/315, 3956/315,
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3625/313, o łącznej pow. 0,2753 ha, na której usytuowany jest budynek dawnej szkoły
specjalnej.
W roku 2020 przeprowadzono przetargi na zbycie następujących nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego:
• przetarg z dnia 7 stycznia 2020 r., oraz 18 listopada 2020 r. na zbycie nieruchomości
położonej w Lublińcu przy ul. Żwirki i Wigury 3, oznaczonej na mapie 6, obręb
Lubliniec jako działka nr 3876/328, o pow. 0,2459 ha, na której usytuowany jest
budynek dawnego Szpitala Wewnętrznego i budynek gospodarczy — przetargi
zakończone wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.
• przetarg z dnia 8 stycznia 2020 r., oraz 15 grudnia 2020 r. na zbycie nieruchomości
położonej w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej 27, oznaczonej na mapie 7 Molna, obręb
Lubliniec, jako działka nr 101/6, o pow. 8,5589 ha, na której usytuowany jest budynek
pałacowy- oba przetargi zakończone wynikiem negatywnym z powodu braku
oferentów.
• przetarg z dnia 17 lutego 2020 r. na zbycie nieruchomości gruntowych
niezabudowanych, położonych w Lublińcu przy ulicy Orzechowej i ulicy Olchowej,
działki nr 1915/107 oraz 1918/107– przetarg zakończony wynikiem negatywnym z
powodu braku oferentów.
• przetarg z dnia 25 sierpnia 2020 r. na zbycie nieruchomości gruntowych
niezabudowanych, położonych w Lublińcu przy ulicy Orzechowej i ulicy Olchowej,
działki nr 1915/107 oraz 1918/107– przetarg zakończony wynikiem pozytywnym
( sprzedaż) dla działki 1915/107.
• przetarg z dnia 18 listopada 2020 r. na zbycie nieruchomości gruntowych
niezabudowanych, położonych w Lublińcu w okolicach ulicy Częstochowskiej oraz
ulicy Kochcickiej, działki nr 1973/107, 1974/107, 1970/107, 1975/107, 1976/107,
1977/107, 1978/107, 1979/107, 1980/107, 1986/107 1987/107, 1981/107, 1988/107,
1982/107, 1989/107, 1983/107, 1990/107, 1984/107, 1991/107, 1993/107, 1985/107,
1994/107, 1976/107, 1970/107, 1979/107, 1980/107, 1986/107, 1990/107, 1984/107,
1991/107, 1993/107, 1985/107, 1994/107, dla działek nr 1973/107, 1974/107,
1970/107, 2/3 udziału 1975/107, 1977/107, 1987/107, 1981/107, 1988/107, 1982/107,
1989/107, 1983/107, przetarg zakończono wynikiem pozytywnym ( sprzedaż).
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• przetarg z dnia 25 listopada 2020 r. w okolicach ulicy Częstochowskiej i ulicy
Kochcickiej, działka nr 1995/107, przetarg zakończony wynikiem negatywnym
z powodu braku oferentów.
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem
w 2020 roku przeprowadził 7 spraw dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości
zajętych pod drogi powiatowe.
Podpisano 10 umów najmu lokali znajdujących się w budynku Powiatowego Centrum Usług
Społecznych.
Łączna ilość umów najmu pomieszczeń w PCUS wynosi 32.
Wydział Budownictwa i Architektury zarejestrował następujące sprawy w 2020 roku:
a) Ilość przyjętych wniosków o pozwolenie na budowę - 944;
b) Ilość wydanych decyzji - 902, w tym:
• ilość wydanych decyzji pozytywnych o pozwoleniu na budowę - 821;
• ilość wydanych decyzji odmownych - 16;
• ilość wydanych decyzji umorzeniowych – 37;
• ilość wydanych decyzji na rozbiórkę – 28.
c) Ilość przyjętych zgłoszeń z projektem budowlanym – 92, w tym 15 wycofanych.
d) Ilość przyjętych zgłoszeń na roboty budowlane - 484, w tym:
• decyzje wyrażające sprzeciw do zgłoszenia - 18;
• rozbiórki - 42;
• wycofano - 64.
e) Ilość pozwoleń na realizację inwestycji drogowej- 1.
9. OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY, ROLNICTWO, LEŚNICTWO I
RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE
Poniżej przedstawiono wykaz spraw realizowanych z zakresu ochrony środowiska, przyrody,
z zakresu leśnictwa i rybactwa śródlądowego:
a. Wydane pozwolenia w 2020 roku:
• na wytwarzanie odpadów: 3 decyzje, w tym 1 wygaśnięcie;
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• na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza: 2 sprawy, 1 decyzja ( w tym 1
wygaśnięcie);
b. Wydane zezwolenia w 2020 roku:
• na zbieranie i przetwarzanie odpadów - 20 spraw, 15 decyzji, w tym 1 wygaśnięcie;
• wyłączenie gruntów z produkcji rolnej- 66 szt.
• rekultywacja gruntów- 3 szt.
• usunięcie drzew- 111 szt.
Karty wędkarskie – 68 szt.
Rejestracja łodzi i pontonów do amatorskiego połowu ryb – 7 szt.
Rejestracja zwierząt podlegających przepisom Konwencji o Międzynarodowym Handlu
Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem – 10 szt.
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 mb: 3szt;
Zaświadczenia dot. objęcia gruntów uproszczonym planem urządzenia lasu- 932 szt.
c. Lasy:
Powierzchnia lasów nadzorowanych na podstawie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu:
2 210,4446 [ha],w tym:
1. Nadleśnictwo Herby: 356,9334 [ha]
2. Nadleśnictwo Koszęcin: 832,9232 [ha]
3. umowa -zlecenie: 1020,588 [ha]
d. Zbiorniki retencyjne:
zbiornik Hadra I
• zbiornik Lisów
• zbiornik Widawa
• zbiornik Droniowiczki
e. Spółki wodne:
1. Terenowa Spółka Wodna Sadów (obszar działania: część Sadowa i część Molnej);
2. Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Lublińcu zrzeszający:
• Gminna Spółka Wodna Boronów (obszar działania: teren gminy Boronów);
• Gminna Spółka Wodna Kochanowice (obszar działania: teren gminy Kochanowice);
• Gminna Spółka Wodna Lubliniec (obszar działania: teren gminy Lubliniec);
• Gminna Spółka Wodna Koszęcin (obszar działania: teren gminy Koszęcin);
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• Gminna Spółka Wodna Pawonków (obszar działania: teren gminy Pawonków).
10. PRZECIWDZIAŁANIE

BEZROBOCIU

ORAZ

AKTYWIZACJA

LOKALNEGO RYNKU PRACY
Na dzień 01.01.2020 r. stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 5,1% , natomiast w kraju 5,2%.
Na dzień 31.12.2020 r. stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 5,9 %, w kraju 6,2%
INFORMACJA O OSOBACH BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE NA
POCZĄTKU 2020 R. I NA KOŃCU 2020 R.
Wyszczególnienie

w tym kobiet

razem

w tym kobiet

1455

872

1678

1018

18-24

196

113

231

138

25-34

410

306

488

357

35-44

330

210

394

256

45-54

290

157

309

176

55-59

154

86

177

91

60 lat i więcej

75

X

79

X

wyższe

165

118

230

167

346

222

394

257

150

112

175

125

449

258

510

290

345

162

369

179

do 1 roku

232

162

269

192

1-5

398

259

474

304

5-10

264

171

308

189

10-20

226

123

269

162

20-30

158

66

159

64

30 lat i więcej

70

23

75

20

bez stażu

107

68

124

87

policealne
i śr. zawod./branżowe
średnie
Wykształcenie

Stan na 31.12.2020 r

razem

Ogółem

Wiek

Stan na 01.01.2020 r.

ogólnokształ.
zasad.
zawod./branżowe
gimnazjalne/
podstawowe
i poniżej

Staż pracy
ogółem
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Przy ocenie efektywności form wsparcia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
bierze pod uwagę 6 form wsparcia:
✓ Staże
✓ Prace interwencyjne
✓ Roboty publiczne
✓ Szkolenia
✓ Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
✓ Refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy.
Za rok 2020 dla w/w form wsparcia uzyskano efektywność kosztową w kwocie 7.556,68 zł,
natomiast efektywność zatrudnieniowa wyniosła 82,60 %.
Uzyskano obniżenie kosztów utworzenia miejsca pracy o 3.693,46 zł w stosunku do roku
poprzedniego.
W roku 2020 głównym kierunkiem działań Powiatowego Urzędu Pracy była realizacja
zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Wykorzystując środku Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego
przekazywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a od miesiąca
września 2020r. przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii udzielano wsparcia
w następujących formach:
•

jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców lub organizacji pozarządowych,
udzielono 3.345 pożyczek na kwotę 16.633.286,62 zł;

•

dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenia społeczne, wsparcie uzyskało 339 podmiotów na kwotę
10.100.582,58 zł;

•

dofinansowanie

części

kosztów

prowadzenia

działalności

gospodarczej

przez

samozatrudnionych, wsparcie uzyskało 585 podmiotów na kwotę 3.213.860,00 zł;
•

dotacje branżowe dla mikro i małych przedsiębiorców, udzielono 30 dotacji na kwotę
150 tyś. zł.

Udzielanie dotacji możliwe było od połowy miesiąca grudnia 2020r., stąd mniejsza
ilość zrealizowanych

wniosków.

Łącznie

na

wymienione

zadania

wydatkowano

30.097.729,20 zł.
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W najbliższych latach priorytetami będą działania zwiększające efektywność realizowanych
zadań z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych z maksymalnym wykorzystaniem
posiadanych środków Funduszu Pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale
bezrobotnych.
11. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ OCHRONA PRAW KONSUMENTA
W 2020 roku na terenie powiatu lublinieckiego działały dwa punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzone przez
wyznaczonych adwokatów i radców prawnych oraz przez organizacje pozarządowe –
Stowarzyszenie Na Rzecz poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” oraz Częstochowskie
Stowarzyszenie „ETOH”. Punkty zlokalizowane były w Powiatowym Centrum Usług
Społecznych, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec oraz w gminach powiatu lublinieckiego,
z którymi podpisano stosowne porozumienia o udostepnienie pomieszczenia biurowego wraz
z miejscem dla osób oczekujących.
Dnia 15 listopada 2019 roku, na podstawie Uchwały nr 256/XLIII/2019 Zarządu Powiatu
w Lublińcu ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania
administracji rządowej z zakresu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w powiecie
lublinieckim w 2020 roku. Do konkursu złożono 4 oferty, z czego komisja konkursowa
wybrała ofertę Częstochowskiego Stowarzyszenia ETOH z siedzibą w Częstochowie na
prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz ofertę Stowarzyszenia.
Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA z siedzibą w Katowicach na prowadzenie
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej jako najbardziej odpowiadające warunkom konkursu.
Ogłoszenie wyniku – Uchwała nr 277/XLVIII/2019 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 18
grudnia 2019 roku w sprawie wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie na realizację
zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia dwóch punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
i edukacji prawnej w powiecie lublinieckim w 2020 roku. Ze stowarzyszeniami, 20 grudnia
2019 roku podpisano stosowne umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem:
,,Realizacja zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia dwóch punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
i edukacji prawnej w powiecie lublinieckim w 2020 roku” -DOGMA.
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28 listopada 2019 roku podpisano również dwa porozumienia na prowadzenie punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej z Okręgową Radą Adwokacką nr WSO.5520.5.54.2019 oraz
Okręgową Izbą Radców Prawnych nr WSO.5520.5.53.2019.
Zgodnie z porozumieniami, ORA i OIRP wyznaczyły osoby, które udzielały nieodpłatnej
pomocy prawnej w filiach punktu na terenie powiatu lublinieckiego. Z adwokatami i radcami
prawnymi podpisano stosowne umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, z dniem
13 marca 2020 roku zawieszono działalność stacjonarnych punktów nieodpłatnej pomocy
prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a pomoc prawna i obywatelska
udzielana była za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym głównie za
pośrednictwem rozmowy telefonicznej z adwokatem, radcą prawnym lub doradcą
obywatelskim.
W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na
terenie powiatu lublinieckiego udzielono łącznie 587 porad, z tego 399 porad udzielono w
punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
prowadzonych przez stowarzyszenia. Większość porad to porady udzielone przez telefon.
Zgodnie z zapisami zawartymi w umowach Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa
Obywatelskiego DOGMA oraz Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH złożyły sprawozdania
z wykonania zadania publicznego.
Na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukację prawną
przeznaczono zgodnie z umową 9/2020/NPP z dnia 18 lutego 2020 roku - 197 663,08 zł
przekazywane w równych miesięcznych transzach. Zwrot dotacji – 336,92 zł.
Rodzaje

działań

podejmowanych

przez

Powiatowego

Rzecznika

Konsumentów

w Lublińcu w roku 2020
PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Ilość

Udzielanie informacji i porad konsumenckich

389

Wnioski złożone przez konsumentów o udzielenie pomocy

164

Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów

164

konsumentów
Pomoc konsumentom w kierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego

19

Wytaczanie powództw w sprawach o ochronę praw konsumentów

1

53

Wystąpienia do Prezesa UOKiK w sprawach praktyk, naruszających zbiorowe

17

interesy konsumentów
Wystąpienia do Rzecznika Finansowego w zakresie ochrony konsumentów

12.

4

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

KRYZYSOWEGO DOT. COVID-19
W 2020 roku większość działań skupiała się na przeciwdziałaniu rozszerzaniu się epidemii
COVID.
Wspólnym działaniem samorządowców udało się uruchomić wymazobus – zespół
specjalistów, którzy pobierali wymazy od osób pozostających na kwarantannie.
Zarząd Powiatu – przy wsparciu finansowym Ministerstwa Cyfryzacji - przekazał szkołom
komputery, celem umożliwienia nauki zdalnej uczniom.
Od 9 września 2020 r. – przy Szpitalu Powiatowym w Lublińcu - zaczął działać punkt pobrań
wymazów drive - thru.
W związku z decyzją Wojewody Śląskiego, Szpital Powiatowy w Lublińcu wydzielił 20 łóżek
dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.
Na podstawie zebranych danych otrzymanych z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Lublińcu, Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu i gmin powiatu
lublinieckiego przygotowywano zbiorcze raporty aktualnej sytuacji epidemiologicznej SARSCoV-2 na terenie powiatu lublinieckiego z podziałem na gminy. W kolejnym etapie w/w
aktualna sytuacja epidemiologiczna była przygotowywana tylko przez PPIS Lubliniec.
• Na terenie powiatu lublinieckiego uruchomiono dwa obiekty kwarantannowe:
1.Wojewoda Śląski polecił Wójtowi Gminy Koszęcin uruchomienie miejsc kwarantanny
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koszęcinie.
2. Zawarto Umowę pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Powiatem
Lublinieckim, na mocy której udzielona była jednostce samorządu terytorialnego dotacja z
rezerwy celowej budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z realizacją zdań
wynikających z polecenia Wojewody Śląskiego. Zadanie dotyczyło zapewnienia warunków
kwarantanny osobom podlegającym obowiązkowej kwarantannie. W celu realizacji polecenia
Zarząd Powiatu w Lublińcu zawarł Umowę z Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA Sp.
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z o. o. w celu realizacji zadania dotyczącego uruchomienia miejsca kwarantanny nałożonego
na Zarząd Powiatu w Lublińcu.
W Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA Sp. z o. o. obowiązkowej kwarantannie poddano
54 osoby.
Prowadzono wideokonferencje z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Lublińcu,
gmin powiatu, straży, policji i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dot.
aktualnej sytuacji epidemiologicznej w powiecie lublinieckim ( od 30 marca do 15 maja
codziennie, a później w miarę potrzeb).
Dla potrzeb „oddziału covidowego” w Szpitalu Powiatowym zakupiono między innymi:
• Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe - 8 szt.
• Aparat EKG - 1 szt.
• Monitory do pomiaru saturacji i ciśnienia krwi - 3 szt. -za łączną kwotę 35 000 zł.
Pozostały niezbędny sprzęt w miarę możliwości został użyczony z innych oddziałów lub jest
wydzierżawiany np. bramka do dezynfekcji personelu medycznego, jonizatory powietrza.
Dodatkowo należy podkreślić, że w/w sprzęt był niezbędny w zakresie zakupów i zakupiony
został pod potrzeby oddziału COVID -19.
W celu zabezpieczenia dostępności do tlenu medycznego, który jest niezbędny w leczeniu
i hospitalizacji pacjentów chorych na covid-19, zawarto umowę na dzierżawę zbiornika
2-tonowego na ciekły tlen. Oprócz ww. zbiornika Szpital w dalszym ciągu kupuje tlen
medyczny w butlach 40l, 10l i 2l ale w bardzo ograniczonym zakresie. Ponadto należy
stwierdzić, że dystrybucja tlenu w oparciu o zbiorniki jest dużo bardziej efektywna
ekonomicznie.
Koordynowano odbiór środków ochrony indywidualnej otrzymanych ze Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach oraz ich dystrybucję do gmin powiatu lublinieckiego,
placówek szkolno-przedszkolnych, domów pomocy społecznej i podstawowej opieki
zdrowotnej.
W dniu 2 kwietnia 2020 r. Starosta Lubliniecki w porozumieniu z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Lublińcu wydał polecenie o ewakuacji mieszkańców DPS
w Koszęcinie w związku z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 u większości osób tam
przebywających.

55

W kwietniu utworzono dwa mobilne zespoły wymazowe, a także podpisano umowy
z gminami powiatu lublinieckiego dot. refundowania przez gminy wydatków związanych
z pobieraniem od mieszkańców gmin wymazów do testów na obecność wirusa wywołującego
COVID-19 i ich transportem do laboratorium.
W okresie od kwietnia do sierpnia 2020 roku wykonano 2199 wymazów. Z tego tytułu powiat
poniósł koszty w kwocie 76.857,00 zł. Od września 2020 roku wymazy realizuje SPZOZ
w Lublińcu w formie drive thru.
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WALKI Z COVID-19:
a)

„ŚLĄSKIE POMAGA”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla
działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.8.
Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego
wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny.
Formy wsparcia w ramach projektu:
• Doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w środki ochrony indywidualnej
niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2;
• Doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług, w sprzęt niezbędny do walki z
epidemią wirusa SARS-CoV-2.
Okres realizacji: 1.02.2020 r. – 31.12.2020 r.
Pozyskane dofinansowanie w ramach ww. projektu:
• DPS DOM KOMBATANTA - otrzymał dofinansowanie w wysokości 68.250,00 zł.
• DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU otrzymał dofinansowanie w kwocie
58.499,00 złotych.
• DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ZAMECZEK” – otrzymał dofinansowanie
w kwocie: 40.250,00 zł.
b)

„ŚLĄSKIE KADRY DPS VS. COVID-19”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
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Forma wsparcia w ramach projektu: Wsparcie finansowe osób wykonujących usługi
społeczne w DPS, w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji
zagrożenia epidemiologicznego.
Okres realizacji: 01.08.2020 r. – 30.11.2020 r.
Pozyskane dofinansowanie w ramach ww. projektu:
• DPS DOM KOMBATANTA – 602 915, 42 zł;
• DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU – 422 868,32 zł;
• DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ZAMECZEK” - 119 484,24 zł.
c)

„ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ
BEZPIECZEŃSTWA
LECZNICZYCH,

PERSONELOWI
DOMÓW

ZAKŁADÓW

POMOCY

OPIEKUŃCZO-

SPOŁECZNEJ,

ZAKŁADÓW

PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH I HOSPICJÓW NA CZAS COVID-19”
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony
zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
Forma wsparcia w ramach projektu:
• dodatki do wynagrodzeń osób świadczących opiekę pielęgniarską,
• dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.
Okres realizacji: 01.05.2020 r. – 31.12.2020 r.
Pozyskane dofinansowanie w ramach ww. projektu:
• DPS DOM KOMBATANTA – 64 971,23 zł
• DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU – 23 127,08 zł
d)

FUNDUSZ

PRZECIWDZIAŁANIA

COVID-19

NA

INWESTYCYJNE

ZADANIA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
( RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH)
Otrzymane dofinansowanie: 1 433 269,00 zł.
Forma wsparcia w ramach projektu:
• częściowe sfinansowanie przebudowy dróg powiatowych 2348 s (ul. Stefana
Wyszyńskiego) oraz 2349 s (ul. Hajdy Wawrzyńca) w Lublińcu;
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• częściowe sfinansowanie zadania pt. „Dostawa nowego ambulansu medycznego oraz
sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb SP ZOZ w Lublińcu przeznaczonego
do walki z Covid-19”.
e) „DOSTAWA NOWEGO AMBULANSU MEDYCZNEGO ORAZ SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO DLA POTRZEB SP ZOZ W LUBLIŃCU
PRZEZNACZONEGO DO WALKI Z COVID-19”
Formy wsparcia w ramach projektu:
• zakup ambulansu z wyposażeniem medycznym;
• zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Izby przyjęć (kardiomonitory –
4 szt., respiratory – 2 szt.);
• zakup i montaż agregatu prądotwórczego wyposażonego w funkcję autostartu wraz
z układem SZR podłączonym do głównej rozdzielni energetycznej;
• modernizacja i rozbudowa układu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku
Izby Przyjęć.
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Kwota otrzymanej dotacji: 617 956,91 zł
f) FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA INWESTYCYJNE ZADANIA
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2020 r. złożono wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W ramach programu zostanie zaadaptowana część nieużytkowanego przyziemia na Aptekę
Szpitalną w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 9.
Wartość dotacji – 550 000,00 zł.
g) FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA INWESTYCYJNE ZADANIA
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2020 r. złożono wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W ramach projektu planuje się zmodernizować pomieszczenia dla potrzeb centralnej
sterylizatorni wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu w celu poprawy jakości
świadczonych usług medycznych, w tym przeciwdziałaniu COVID-19, w SPZOZ
w Lublińcu. Wartość dofinansowania- 450 840,00 zł
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h) POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Program „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy w okresie epidemii COVID-19” szczegółowy opis programu znajduje się w dziale IV pkt.4.
13. PROJEKTY ORAZ ZADANIA DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY
ZEWNĘTRZNYCH :
a) ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA
• „Informatyczne Zielone Garnizony” – projekt dofinansowany z Ministerstwa
Obrony Narodowej.
Czas realizacji od dnia 1 września 2017 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.
Wartość projektu 124.994,61 zł - dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej
w wysokości 98.759,04 zł. – wkład własny 26.235,57 zł. Projekt ma na celu
dofinansowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły w dziedzinie
obronności państwa w zakresie kształcenia informatycznego w wybranej specjalizacji
bezpieczeństwo sieci oraz designer z elementami robotyki z automatyką.
• Program „Aktywna tablica” – dofinansowanie dla Liceum Ogólnokształcącego nr 1
na zakup monitorów interaktywnych - 17 000 zł.
• pozyskanie 10 laptopów od organu prowadzącego w ramach projektu „Zdalna Szkoła
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
b) ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO-TECHNICZNYCH
• Realizacja stażu zagranicznego przez uczniów technikum hotelarskiego w ramach
projektu realizowanego w ZSOT Lubliniec ze środków Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój dofinansowanego na zasadach programu Erasmus+
NR

PROJEKTU

2018-1-PL01-KA102-048094,

Tytuł

projektu:

„Poznajemy

najnowsze trendy w hotelarstwie”;
Okres realizacji: 03.09.2018 r. – 02.09.2020 r.
Wartość projektu: 379 878,95 PLN
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Formy wsparcia: zajęcia przed wyjazdem na staż - zajęcia z języka zawodowego
angielskiego,

zajęcia

pedagogiczno-kulturowe,

zajęcia

z

języka

greckiego

/maltańskiego,
• Realizacja stażu zagranicznego przez uczniów technikum hotelarskiego w ramach
projektu realizowanego w ZSOT Lubliniec ze środków Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, NR PROJEKTU 2020-1-PL01-KA102-079091 Tytuł
projektu: „Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery”
Okres realizacji: 01.10.2020 r. – 30.09.2022 r.
Wartość projektu: 560 042,75 PLN
Formy wsparcia: zajęcia przed wyjazdem na staż - zajęcia z języka zawodowego
angielskiego,

zajęcia

pedagogiczno-kulturowe,

zajęcia

z

języka

greckiego

/maltańskiego.
• Projekt “Aktywna tablica” – pomoce dydaktyczne
Technikum nr 2 - 17 500,00 zł /projektory 2 szt., laptopy 5 szt./
II Liceum Ogólnokształcące – 17 500,00 zł /projektory 2 szt., laptopy 5 szt./
c) ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
• Projekt pod nazwą: „Dobry zawód – lepsza przyszłość”- opisany szerzej w dziale II
Ad c pkt 8.
• Szkoła realizuje rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2020–2024 „Aktywna tablica”.
łączne nakłady: 14 000 zł
formy wsparcia: dofinansowanie zakupu sprzętu – 7 laptopów
d) MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
• Projekt: „Oby Młodzież” - program grantowy;
Cel projektu: „Segregacja odpadów i eko grządki, czyli zielone porządki”
Okres realizacji: Rok szkolny 2020/21
Wartość projektu: 1300,00 zł
Ilość uczestników: 15 osób.
Działania w ramach projektu realizowane są w kilku obszarach, w szczególności mają
one na celu podnoszenie świadomości wychowanków w zakresie ochrony klimatu
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oraz realnych działań o charakterze proekologicznym które mogą się do tego
przyczynić. Chłopcy zdobywają głównie wiedzę poprzez spotkania z mentorem CEO,
konkursy tematyczne realizowane w ośrodku ("Ekologiczne wyspy" i "Przystanek
ekologia") oraz pracę edukacyjno - wychowawczą pracowników pedagogicznych
będących opiekunami projektu.
W trakcie realizacji projektu uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą m.in. tego w jaki
sposób mogą ograniczyć ilość generowanych odpadów oraz jak należy je segregować,
poznają sposoby na zaoszczędzenie mediów np. wody (zamontowanie zbiornika na
deszczówkę, która służy do podlewania roślin).
Zdobywają praktyczne umiejętności dot. sadzenia i pielęgnacji roślin (nasadzenie
nowych drzew i krzewów ramach współpracy z Nadleśnictwem w Herbach oraz
stworzenie grządki na której uprawiane są warzywa i owoce). Chłopcy dbając o
podnoszenie estetyki własnego otoczenia przygotowali również samodzielnie meble
ogrodowe oraz tzw. "wiszące grządki" i "kwietniki" z drewnianych euro palet.
Zaangażowali się też w budowę kompostownika na BIO odpady oraz bezpiecznego
miejsca ogniskowego. Ponadto wraz z wychowawcą wykopali oraz stosownie
zabezpieczyli "oczko wodne".
Jednym z głównych założeń projektu jest przekazanie wychowankom oraz utrwalenie
wiedzy dot. tego co samodzielnie mogą zrobić, we własnym zakresie, by przyczynić
się do ochrony klimatu.
• Projekt „Młodzi na Start SL”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 - 2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne,
DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5. Program aktywnej
integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Okres realizacji: rok szkolny 2020/21
Źródło finansowania: Program realizowany przez instytucję zewn.;
Ilość uczestników-10 osób.
Projekt polega na udzieleniu wsparcia społeczno – zawodowego przez realizację zadań
mających na celu poprawę szans adaptacyjnych, poprzez organizację dodatkowego wsparcia
w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych.
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e) SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY
• Reklama Dzieciom 2019 r. –„Ogród zmysłów”
„ Zakup szklarni w celu stworzenia ogrodu zmysłów na potrzeby hortiterapii dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnościami: intelektualną, słuchową, ruchową, wzrokową –
wychowanków

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno

-

Wychowawczego

w

Lublińcu”.

wsparcie finansowe 20 000 zł (+ wkład własny 29 985,39 zł.)
okres realizacji: maj- grudzień 2020 r.
liczba uczestników – 173
• „Program „Aktywna Tablica 2020”
Termin realizacji: październik – grudzień 2020 r.,
Wsparcie finansowe – 14 000,00 zł. ( + wkład własny 3500,00 zł).
f) Publiczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, okres realizacji 2017- 2021 rok.
W roku 2020 Poradnia otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania
131.730,00 zł. Programem zostało objętych 46 dzieci i ich rodziny.
Program obejmuje następujące formy wsparcia dla uczestników Programu:
1. Poradnictwo polegające na:
• udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych
dziecka;
• wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
• prowadzeniu akcji informacyjnych.
2. Wsparcie polegające na:
• wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form
kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej,
terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej
oraz innych specjalności
• organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i dodatkowych usług
terapeutycznych.
3. Koordynacja polegająca na:
• koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze Powiatu
Lublinieckiego, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach
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i świadczących je specjalistach;
• monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
g) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
1. Projekt „Lepszy start” w ramach działania 9.2.1 Rozwój usług społecznych
i zdrowotnych- ZIT - opis tego zadania znajduje się w dziale IV Wspieranie rodziny
i system pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej, punkt 4;
2. Projekt „Gotowi do startu 2.0” w ramach działania 9.1.5 Programy aktywnej integracji
osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- opis tego zadania znajduje się
w dziale IV punkt 4;
3. Projekt „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” w ramach działania 9.2.5 Rozwój usług
społecznych- opis tego zadania znajduje się w dziale IV punkt 4.
h) SPZOZ
• W 2020 r. został ostatecznie rozliczony i zakończony projekt współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Tytuł projektu: „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w SPZOZ
w Lublińcu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz zakup sprzętu medycznego
i aparatury”.
Konkurs nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 dla Działania 10.1 Infrastruktura ochrony
zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Umowa nr UDA-RPSL.10.01.00-24-05H2/17-00.
Całkowita wartość projektu: 2 531 575,02 zł
Kwota dofinansowana z EFRR: 2 094 352,57 zł
Wkład własny: Powiat Lubliniecki
Data zakończenia trwałości projektu: 02-11-2025
• Z funduszu prewencyjnego firmy Hestii (ubezpieczyciel) zakupiono 5 szt. lamp
bakteriobójczych przepływowych za kwotę 7295 zł.
• Z funduszu prewencyjnego firmy Generali (ubezpieczyciel) zakupiono system
monitoringu budynku szpitala za kwotę 2450 zł.
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i) POWIAT LUBLINIECKI
• Pod koniec 2020 roku zaadaptowano pomieszczenia na pracownie do zajęć
gastronomicznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach przy ul.
Lublinieckiej 10/12 w ramach projektu „Poprawa efektywności kształcenia
zawodowego w Powiecie Lublinieckim – poprawa jakości i elastyczności kształcenia
zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia
zawodowego”.
Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego;
Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.
Data podpisania umowy z wykonawcą 04.11.2020 r.
Data podpisania protokołu odbioru – 21.12.2020 r.
Wartość inwestycji: 224 924,91 zł.
• W 2020 roku zaadaptowano część budynku na pracownie dydaktyczne w Zespole
Szkół Zawodowych w Lublińcu przy ulicy Klonowej nr 10 w ramach projektu "
Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim- poprawa
jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz
doposażenie pracowni kształcenia zawodowego”.
Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego;
Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.
Wartość inwestycji: 358 859,85 zł.
• W 2020 roku podpisano umowę na termomodernizację budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu przy ul. Ks. Płk J. Szymały 3 w
ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących
do Powiatu Lublinieckiego”.
Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej;
Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej – ZIT.
Data podpisania umowy o dofinansowanie - 27.03.2020 r.;
Data podpisania umowy z wykonawcą – 25.06.2021 r.;
Termin realizacji inwestycji - 25.11.2020 r.
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• W 2020 r. podpisano z Gminą Woźniki umowę dot. zasad rozliczania zadania pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2336S relacji Woźniki- Lubsza w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Zadanie ma zostać zrealizowane przez Gminę Woźniki w partnerstwie z Powiatem
Lublinieckim w latach 2020-2021. W marcu 2020 r. został rozstrzygnięty przetarg na
realizację zadania- wybrano wykonawcę oraz inspektora nadzoru. Zadanie jest
realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zostało podzielone na kilka etapów.
Zadanie obejmuje wycinkę drzew, wymianę nawierzchni jezdni, przebudowę i
budowę chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów, poboczy i skrzyżowań, a także
odtworzenie rowów, zmianę geometrii skrzyżowania w Ligocie Woźnickiej, budowę
kanału technologicznego oraz opracowanie i wprowadzenie organizacji ruchu.
• W 2020 r. zakończono realizację zadania pn. „ Przebudowa dróg powiatowych
2348 S (ul. Stefana Wyszyńskiego) oraz 2349 S (ul. Hajdy Wawrzyńca)
w Lublińcu” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zakres zadania
obejmował:
✓ przebudowę odcinków dróg o łącznej długości 1499m,
✓ wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego- na ul. Stefana
Wyszyńskiego o szerokości 6,00 m, a na ul. Hajdy Wawrzyńca - o szerokości
5,50 metrów,
✓ wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz 19 miejsc parkingowych (w tym 1
dla osób niepełnosprawnych), chodników oraz poboczy, wyznaczenie 2
przejść dla pieszych, w tym 1 wywyższonego;
✓ wykonanie remontu i rozbudowy istniejącej kanalizacji deszczowej;
✓ zabezpieczenie sieci gazowej;
✓ zabezpieczenie i przełożenie w miejscach kolizji istniejących urządzeń
infrastruktury teletechnicznej i elektroenergetycznej;
✓ przebudowę istniejących skrzyżowań i zjazdów.
Wartość zadania to: 4 256 736,44 zł, w tym wysokość dofinansowania z FDS:
2 004 290,69 zł. Otrzymano również pomoc finansową Gminy Lubliniec w wysokości
1 480 067,26 zł. Zadanie zostało wykonane w okresie od 03.01.2020 r. (przekazanie placu
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budowy wykonawcy) do 10.07.2020 r. (zgłoszenie przez wykonawcę odbioru przedmiotu
umowy).
14. UWAGI
Przewidywany termin sesji, podczas której będzie można wziąć udział w debacie nad
raportem o stanie powiatu to miesiąc czerwiec 2021 roku.
Zgodnie z artykułem 30a ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym, zgłoszenia do udziału w debacie nad RAPORTEM O STANIE POWIATU
LUBLINIECKIEGO ZA 2020 ROK mogą zostać złożone w kancelarii Starostwa
Powiatowego w Lublińcu (pokój nr 6). Informacja o ostatecznym terminie składania zgłoszeń
przez osoby chętne do wzięcia udziału w debacie zostanie umieszczona na stronie Starostwa
Powiatowego w Lublińcu.
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