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II.

Wstęp

Zgodnie z art. 30a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd
Powiatu zobowiązany jest co roku do dnia 31 maja do przedstawienia Radzie Powiatu raportu
o stanie Powiatu. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku
poprzednim.
Przedmiotowy raport został opracowany we współpracy z wydziałami merytorycznymi
Starostwa

Powiatowego

w

Lublińcu

oraz

jednostkami

organizacyjnymi

Powiatu

Lublinieckiego.
Raport o stanie Powiatu Lublinieckiego za rok 2021 r. będzie umieszczony na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz będzie dostępny w wersji papierowej
w Wydziale Funduszy i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lublińcu (pokój nr 10).
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III.

Informacje ogólne o Powiecie Lublinieckim

Powiat Lubliniecki położony jest na Wyżynie Śląskiej, w północno‑zachodniej części
województwa śląskiego, pomiędzy rzekami Małą Panwią na południu, a Liswartą na
północnym wschodzie. Zajmuje powierzchnię ok. 822 km2, zamieszkały jest przez ok. 80 tys.
mieszkańców.
Powiat Lubliniecki obejmuje osiem gmin, w tym:
− 1 gminę miejską, tj. Lubliniec,
− 1 gminę miejsko-wiejską, tj. Woźniki,
− 6 gmin wiejskich, tj. Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin i Pawonków.
Zgodnie z Uchwałą nr 390/LXXV/2020 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 20 maja 2020
roku w sprawie ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych oraz powiatowych osób prawnych
Powiatu Lublinieckiego, w Powiecie Lublinieckim wyróżnia się 16 jednostek organizacyjnych
oraz 1 powiatową osobę prawną. Ich szczegółowy wykaz znajduje się na poniższym rysunku
nr 1.
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Rysunek 1. Jednostki organizacyjne oraz powiatowe osoby prawne Powiatu
Lublinieckiego
Jednostki organizacyjne
• Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. 74 GPP 2,
• Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Kochcicka 14,
• Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Lublińcu, 42-700 Lubliniec,
ul. Cyrana 10,
• Publiczna
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna,
42-700
Lubliniec,
ul. Sobieskiego 9,
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu, 42-700 Lubliniec
ul. Stalmacha 90,
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach, 42-284 Herby, ul. Lubliniecka
10/12,
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu, 42-700 Lubliniec,
ul. Sobieskiego 9,
• Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, 42-700 Lubliniec,
ul. Ks. J. Szymały 3,
• Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul.Klonowa 10,
• Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, 42-700 Lubliniec,
ul. Sobieskiego 22,
• Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,
• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 42-700 Lubliniec,
ul. Grunwaldzka 48
• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1, 42-700 Lubliniec, ul. 74 GPP 2A
(budynek A),
• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2, 42-700 Lubliniec, ul. 74 GPP 2A
(budynek B),
• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3, 42-700 Lubliniec, ul. 74 GPP 2A
(budynek C),
• Centrum
Administracyjne
Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych,
42-700 Lubliniec, ul. 74 GPP 2A (budynek D),

Powiatowe osoby prawne
• Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, 42-700 Lubliniec,
ul. Sobieskiego 9.
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IV.

Realizacja polityk, programów i strategii

1. Strategia Rozwoju Powiatu Lublinieckiego
Strategia Rozwoju Powiatu Lublinieckiego została przyjęta Uchwałą nr 173/XXIII/2000
Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 27 grudnia 2000 roku w sprawie przyjęcia STRATEGII
ROZWOJU POWIATU LUBLINIECKIEGO. Na podstawie przeprowadzonej wówczas
diagnozy stanu społeczno-gospodarczego Powiatu Lublinieckiego sformułowano następującą
wizję strategiczną:
„ZRÓWNOWAŻONY I EKOLOGICZNIE BEZPIECZNY ROZWÓJ POWIATU
LUBLINIECKIEGO, JAKO TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWEGO ZAPLECZA
AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ, KTÓREGO ROZWÓJ ZAPEWNIAJĄ LICZNE ORAZ STABILNE
MAŁE I ŚREDNIE FIRMY”.
Konsekwencją tak zdefiniowanej wizji Powiatu Lublinieckiego wyznaczono następujące
kierunki rozwoju, które stanowią podstawowe cele strategiczne programu rozwoju Powiatu:
1. Powiat Lubliniecki obszarem czystego środowiska,
2. Ziemia Lubliniecka atrakcyjnym ośrodkiem turystycznym i rekreacyjnym,
3. Powiat Lubliniecki obszarem zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich,
4. Powiat Lubliniecki regionem małych i średnich przedsiębiorstw.
Stan realizacji poszczególnych celi strategicznych ukazano poniżej i w kolejnych
podrozdziałach niniejszego raportu.
Ad. 1. Powiat Lubliniecki obszarem czystego środowiska
Powiat Lubliniecki działa na rzecz ochrony środowiska m.in. poprzez realizację zadań
należących do kompetencji Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, innych
Wydziałów i Referatów Starostwa oraz poprzez pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
umożliwiających realizację inwestycji wpływających na ograniczenie emisji do atmosfery
zanieczyszczeń w postaci CO2 i pyłów.
Powiat Lubliniecki realizuje projekt unijny dofinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT pn.
„Termomodernizacja

obiektów

użyteczności

publicznej

należących

do

Powiatu

Lublinieckiego”. Celem głównym projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków
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użyteczności publicznej w Powiecie Lublinieckim: Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego, Domu Pomocy Społecznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, 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.
W 2021 r. Powiat Lubliniecki zakończył rozpoczętą pod koniec 2020 r. termomodernizację
budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych przy ul. Ks. Płk. J. Szymały 3
w Lublińcu w ramach wyżej wymienionego projektu. Zakres wykonywanych w ramach
termomodernizacji

prac

obejmował

między

innymi

wykonanie

docieplenia

ścian

zewnętrznych, wymianę istniejących drzwi wejściowych do szkoły na nowe, wymianę
parapetów na nowe, docieplenie stropodachu (budynek główny szkoły), docieplenie połaci
dachowej budynku sali gimnastycznej, łącznika i portierni, a także wymianę stolarki okiennej
będącej w złym stanie technicznym1.
W 2021 r. zostały również przeprowadzone, w ramach wyżej wymienionego projektu,
termomodernizacje budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu
przy ul. Stalmacha 90: zasadniczej szkoły zawodowej, internatu chłopców oraz szkoły
podstawowej, a także budynku przeznaczonego na Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Lublińcu przy ul. Stalmacha 90. Zakres najważniejszych prac (z podziałem
na konkretny budynek) obejmował przede wszystkim:
1. w budynku zasadniczej szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Lublińcu: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę
stolarki okiennej będącej w złym stanie technicznym, docieplenie stropu nad ostatnią
kondygnacją, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę niezbędnych
obróbek blacharskich, parapetów, rur spustowych rynien i inne,
2. w budynku internatu chłopców w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Lublińcu: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej
będącej w złym stanie technicznym, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
regulację

instalacji

centralnego ogrzewania,

wymianę niezbędnych obróbek

blacharskich, parapetów, rur spustowych, rynien i inne,

Wymieniony zakres prac wykonywanych w ramach termomodernizacji stanowi wyłącznie opis głównych prac
wykonywanych w ramach przedmiotowego zamówienia, w związku z tym nie stanowi opisu całości robót, które
były wykonywane.
1
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3. w budynku szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Lublińcu: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej
będącej w złym stanie technicznym, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
wymianę pokrycia dachowego, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i inne,
4. w budynku przeznaczonym na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Lublińcu, przy ul. Stalmacha 90: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę
stolarki okiennej będącej w złym stanie technicznym, docieplenie stropu nad ostatnią
kondygnacją, modernizację instalacji c. o., wymianę niezbędnych obróbek
blacharskich, parapetów, rur spustowych, rynien i inne.
Szczegółowe informacje dotyczące osiągniętych efektów energetycznych będą znane po
roku od zakończenia poszczególnych inwestycji (w wyniku przeprowadzenia audytów
powykonawczych).
W ramach działań prowadzonych na rzecz środowiska Starostwo Powiatowe w Lublińcu
publikuje na swojej stronie codzienny raport dotyczący aktualnego stanu jakości powietrza.
Raport ten obejmuje między innymi wyniki pomiaru pyłu PM10, dwutlenku SO2, czy Benzenu
C6H6. W oparciu o uzyskane wyniki ze stanowisk pomiarowych jakości powietrza określa się
ryzyko lub wystąpienie przekroczenia wartości dopuszczalnych substancji w powietrzu.
Pozostałe informacje dotyczące realizacji zadań przez Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa, które mają wpływ między innymi na ochronę środowiska w Powiecie
znajdują się w rozdziale VI podrozdziale 9.
Ad. 2. Ziemia Lubliniecka atrakcyjnym ośrodkiem turystycznym i rekreacyjnym
Turystyka
Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 lipca
2021 r. w Powiecie Lublinieckim funkcjonowało 12 turystycznych obiektów noclegowych,
w tym 10 całorocznych. Natomiast liczba miejsc noclegowych wynosiła łącznie 985, z czego
511 miejsc całorocznych. Szczegółowe informacje w niniejszym zakresie ukazano w tabeli nr
1.
Tabela 1. Liczba turystycznych obiektów noclegowych (zgodnie ze stanem na dzień 31
lipca 2021 r.)
Liczba
Liczba
Miejsca
Miejsca
Rodzaj turystycznego
Lp.
obiektów
obiektów
noclegowe
noclegowe
obiektu noclegowego
ogółem
całorocznych
ogółem
całoroczne
1.
Hotele
3
3
199
199
2.
Inne obiekty hotelowe
2
2
138
138
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3.
4.
5.
6.
7.

Szkolne schroniska
młodzieżowe
Zespoły domków
turystycznych
Pola biwakowe
Pokoje
gościnne/kwatery
prywatne
Pozostałe turystyczne
obiekty noclegowe
Suma

1

1

60

60

1

b.d.

24

b.d.

1

b.d.

450

b.d.

2

2

63

63

2

2

51

51

12

10

985

511

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/teryt/tablica#
(Dostęp w dn. 26.04.2022 r.).

Promocja Powiatu Lublinieckiego
Promocja powiatu polega na promocji walorów poszczególnych gmin, których granice
terytorialne określają granice powiatu. Promocja powiatu podnosi rangę gmin i promuje ich
walory. Dotyczy to tak samo fauny, flory, imprez kulturalnych, sportowych, wydarzeń
historycznych czy związanych z gospodarką. Wszystko, co dzieje się w powiecie – dzieje się
na terenie konkretnej gminy.
Promocję powiatu, w tym jego walorów turystycznych i rekreacyjnych prowadzi się przez
wpisy na stronie internetowej oraz oficjalnym profilu Facebook Powiatu Lublinieckiego.
W 2021 roku opublikowana została najnowsza wersja strony internetowej Powiatu
Lublinieckiego, która jest nowoczesna i w pełni uwzględnia potrzeby mieszkańców. To właśnie
na portalach powiatowych, aktualności stanowią zbiór informacji istotnych dla życia
samorządu, mieszkańców powiatu, gości i turystów. Zbiór danych z prac Starostwa, Zarządu,
Rady, Komisji, Starosty i poszczególnych wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,
BIP, fotogalerie i materiały wideo – wszystko to ma przybliżyć i ułatwić interesantom kontakt
z urzędem. Strona internetowa, fanpage są w dzisiejszych czasach jednym z podstawowych
narzędzi informacji i promocji.
Powiat lubliniecki posiada opracowaną wizualizację graficzną znaku promocyjnego – logo
oraz herbu powiatu lublinieckiego, którym posługuje się w kontaktach z wszystkimi
instytucjami publicznymi i organizacjami, lokalnie jak i ponadlokalnie. Opracowana szata
wizualizacji dla znaków: logo wraz z tzw. księgą wizualizacji, określa sposób i zasady jego
stosowania. Logo powiatu jest wykorzystane do promocji i oznakowania zewnętrznego
(wszelakich działań o charakterze turystyczno-promocyjnym). Herb natomiast jest znakiem
szczególnym, stanowi o przynależności do danego regionu, jest jego wizytówką i ważnym
elementem tożsamościowym, wykorzystywanym podczas wydarzeń powiatowych. Stosowne
10
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wykorzystanie systemów wizualizacji identyfikacji powiatu zapewnia jednolitość wizerunku
powiatu lublinieckiego oraz tworzy pozytywne skojarzenia z Ziemią Lubliniecką. Ponadto
skuteczną formą promocji jest też publikacja gazety powiatowej i magazynu społecznokulturalnego „Ziemia Lubliniecka”, a także organizowanie bądź współorganizowanie imprez
o charakterze kulturalnym, oświatowym i rekreacyjnym, zaplanowanych w kalendarzu imprez
powiatowych.
W 2021 roku kwota wydatków na promocję wyniosła około: 130 000,00 zł.
Do podstawowych zadań Wydziału Informacji, Promocji i Kultury należało:
− opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów o charakterze promocyjnym
i informacyjnym na temat powiatu,
− promowanie potencjału gospodarczego, turystycznego, przyrodniczego i kulturalnego
powiatu w kraju i za granicą,
− nawiązywanie kontaktów i współpracy z samorządami partnerskimi w kraju i za
granicą,
− współpraca z mediami w zakresie przygotowywania i publikacji materiałów prasowych,
− organizacja imprez promujących powiat, w tym kulturalnych i sportowych,
− koordynowanie uczestnictwa władz powiatu w obchodach rocznic państwowych na
terenie gmin z terenu powiatu,
− prowadzenie korespondencji okolicznościowej,
− organizowanie

okolicznościowych

spotkań

z

przedstawicielami

lokalnych

społeczności,
− zarządzanie stroną internetową powiatu, profilem Facebook,
− podejmowanie działań

zapewniających rozwój

twórczości

artystycznej

oraz

związanych z opieką nad amatorskim ruchem artystycznym.
Wśród gazet wydawanych przez Powiat oraz nowych publikacji wydanych w 2021 roku
można wymieć:
− Gazetę Powiatową „Ziemia Lubliniecka”,
− Magazyn społeczno-kulturalny „Ziemia Lubliniecka”,
− Przewodnik turystyczny.
Wyżej

wymieniony

Przewodnik

turystyczny

zawiera

najważniejsze

informacje

o miejscach, które warto zwiedzić w powiecie lublinieckim w podziale na: Lubliniec i okolice,
część północno-zachodnią powiatu lublinieckiego oraz część południowo-wschodnią powiatu
11
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lublinieckiego. Ponadto znajdują się w nim także ciekawostki dotyczące smaków Ziemi
Lublinieckiej i fragmenty Słownika Gwary Śląskiej autorstwa Dariusza Chęcińskiego tworzące
poradnik „Jak dogadać się z Hanysem”. Przewodnik swoją formą przyjmuje opis kompleksowo
zaplanowanego spaceru po terenie powiatu lublinieckiego, z zaznaczeniem najważniejszych
punktów do zwiedzania. Z wyjątkiem map zawierających zaznaczone po kolei miejsca do
odwiedzenia, skupia również najważniejsze informacje dotyczące tych miejsc. Dodatkowo
przyjęta szata graficzna i zdjęcia uatrakcyjniają turystom zapoznanie się z atrakcjami
oferowanymi przez powiat lubliniecki.
Organizacja wydarzeń, imprez i przedsięwzięć, nad którymi Starosta Lubliniecki objął
patronat
W 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Lublińcu wpłynęło łącznie 21 wniosków z prośbą
o objęcie przez Starostę honorowego patronatu nad przedsięwzięciem. Wszystkie
przedsięwzięcia, których dotyczyły wyżej wymienione wnioski, zostały objęte przez Starostę
honorowym patronatem.
Dotacje udzielone klubom i stowarzyszeniom oraz zakres i formy realizowanych zadań
W 2021 roku do Zarządu Powiatu w Lublińcu wpłynęło 7 wniosków o przyznanie dotacji
w trybie tzw. małych grantów. Niestety, w związku z wystąpieniem okoliczności
spowodowanych pandemią wywołaną przez COVID-19 część organizacji pozarządowych,
również w 2021 roku, była zmuszona do przerwania swoich zadań (część z nich musiała
zrezygnować). Z budżetu powiatu lublinieckiego dofinansowano 5 projektów na łączną kwotę
12 500,00 zł. Jeden podmiot zwrócił całą kwotę dotacji w wysokości 3 000,00 zł. Łącznie
wysokość wykorzystanych środków z dotacji przyznanych przez Powiat Lubliniecki w 2021
roku wyniosła 9 500,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań zleconych przez Powiat Lubliniecki
w 2021 r. w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert przedstawiono w tabeli nr 2.
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Tabela 2. Wykaz zadań zleconych przez Powiat Lubliniecki w 2021 r. w trybie
z pominięciem otwartego konkursu ofert
Sfera zadań publicznych: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Nazwa zadania

Całkowity koszt
zadania z oferty
(zł)

Wysokość
przyznanych
środków
(zł)

4 Satisfashion.pl
Bieg Lubliniecki

5 200,00 zł

2 000,00 zł

Organizacja Pikniku
Rodzinnego

9 000,00 zł

2 000,00 zł

Lp.
Nazwa oferenta

1.

2.

Klub Sportowy
Mafia Team
Lubliniec
Stowarzyszenie
Oldbojów Orła
Pawonków

Organizacja VII
Ogólnopolskiego
Pływacki Klub
Maratonu Pływackiego
3.
3 000,00 zł
3 000,00 zł
Sportowy „ORKA” Maratonu OTYLIADA na
krytej pływalni w
Herbach
Sfera zadań publicznych: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
Stowarzyszenie Sanus
1.
Vivere – Zdrowe
Życie

„Zrób maskotkę”

3 920,00 zł

3 500,00 zł

Sfera zadań publicznych: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
1.

Stowarzyszenie
Ścieżka Marzeń

Rozwój i radość 2

2 500,00 zł

2 000,00 zł

Ponadto Powiat Lubliniecki udzielił dotacji celowej w kwocie 160 000,00 zł na
prowadzenie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu.

W ramach prowadzonej przez Powiat Lubliniecki edukacji publicznej ponadto
organizowana jest przez szkoły współpraca i wymiana z zagranicznymi partnerami. Umożliwia
ona między innymi poznanie historii regionu, jego tradycji, a także ich rozpowszechnienie
wśród uczniów z zagranicy. Szczegółowe informacje w tym zakresie ukazano w rozdziale IV
podrozdziale 1. ad. 3.
Powiat Lubliniecki oraz gminy: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin,
Lubliniec, Pawonków i Woźniki podjęły w listopadzie 2020 r. współpracę w zakresie
wspólnego opracowania „Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego
13
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na lata 2021-2030” oraz „Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2021-2030”. Celem pierwszego z nich jest stworzenie narzędzi
wspierających zarządzanie na rzecz rozwoju turystyki. Dokument ten (zgodnie z misją) ma
stworzyć warunki do rozwoju turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego oraz zwiększyć
korzyści związane z ruchem turystycznym dla wszystkich podmiotów rynku turystycznego,
przy uwzględnieniu interesów mieszkańców i ochrony środowiska, zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Natomiast celem Programu Rozwoju Dróg Rowerowych jest
stworzenie narzędzi wspierających zarządzanie na rzecz rozwoju dróg rowerowych,
a w konsekwencji na rzecz rozwoju transportu zrównoważonego i ochrony środowiska. Misją
opracowania jest tworzenie warunków do rozwoju dróg rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego oraz zwiększenie korzyści wynikających z poruszania się rowerem w ruchu
codziennym i rekreacyjno-turystycznym, przy uwzględnieniu interesów mieszkańców
i ochrony środowiska, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Oba dokumenty mają
także stanowić wypracowanie podstaw do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe (w tym
środki z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027) oraz podstaw do
wydatkowania środków własnych i jednostek samorządu terytorialnego w sposób celowy,
zgodnie z zidentyfikowanymi priorytetami. Prace nad opracowaniem wyżej wymienionych
dokumentów nie zostały jeszcze zakończone.
Ad. 3. Powiat Lubliniecki obszarem zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich
Powiat Lubliniecki realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego
w Powiecie Lublinieckim – poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez
przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego”, którego
podstawowym celem jest wzrost potencjału edukacyjnego Powiatu Lublinieckiego poprzez
dostosowanie bazy dydaktycznej do potrzeb rynku pracy, pracodawców oraz zdefiniowanych
zawodów deficytowych. W ramach przedmiotowego projektu w 2021 r. zostały doposażone
pracownie w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespole Szkół
Zawodowych w Lublińcu, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu oraz
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach.
Poza tym, w szkołach realizowano wiele projektów edukacyjnych, które w dużej części
finansowane były ze środków zewnętrznych. Szczegółowe informacje w przedmiotowym
zakresie zostały opisane w rozdziale VI podrozdziale 13.
Dodatkowo, w szkołach realizowana jest współpraca i wymiana z zagranicznymi
partnerami. Niestety ze względu na pandemię COVID-19 nie była ona możliwa w tradycyjnej
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formie. W przypadku Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu organizowane
były wirtualne wymiany poprzez platformę eTwinning. Ogólnym założeniem projektów
eTwinning jest poznanie uczniów z innych krajów, obyczajów i zwyczajów panujących w tych
krajach oraz wymiana informacji w temacie przewodnim projektu. Również wymiana z krajami
niemieckojęzycznymi w przypadku tej szkoły została wstrzymana do nowego roku szkolnego
(Loerrach) lub przesunięta na wrzesień 2022 r. (Bremerhaven).
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu od października 2020 r. realizuje
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. W ramach projektu w roku 2021 zrealizowane zostały
dwa wyjazdy na staże zawodowe – jeden na Maltę oraz jeden na Cypr. Realizacja projektu
potrwa do września 2022 r. Natomiast od września 2020 r. szkoła realizuje 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 2023 r.
W przypadku Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu i wymiany młodzieży i nauczycieli
ze szkołą partnerską w Rheinfelden w Niemczech – ze względu na sytuację związaną
z pandemią COVID-19 – współpraca w roku 2021 odbywała się wyłącznie zdalnie. W latach
2019-2022 szkoła realizuje projekt Erasmus+ „Dobry zawód-lepsza przyszłość” finansowany
całkowicie ze środków Unii Europejskiej. W ramach działań projektowych w 2021 roku odbyły
się staże dla uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik elektryk, mechanik pojazdów samochodowych i fryzjer. W ramach projektu szkoła
współpracowała z HWK Potsdam (Izba Rzemieślnicza w Poczdamie) w Niemczech oraz
Azzurra Società Cooperativa Sociale (firma organizująca staże zawodowe) w Spoleto we
Włoszech. W dniach 6-24 września 2021 r. uczniowie kształcący się w zawodach: technik
elektryk (8 uczniów), mechanik pojazdów samochodowych (6 uczniów), technik pojazdów
samochodowych (2 uczniów) i fryzjer (16 uczennic) uczestniczyli w stażu w Niemczech,
gdzie pod okiem fachowców rozwijali swoje umiejętności zawodowe i językowe. Ponadto
zwiedzili Berlin i Poczdam, poznali ludzi z innych krajów, spotkali się z wielokulturowością,
poznali nowoczesne technologie i metody pracy oraz rozwinęli umiejętności społeczne.
W dniach 11-30 października 2021 uczniowie technikum technologii żywienia i usług
gastronomicznych (15 uczniów) odbyli staż we włoskich restauracjach w Spoleto, nauczyli się
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przygotowywać typowe włoskie potrawy, poznali włoski styl pracy. W trakcie pobytu zwiedzili
również wytwórnię oliwy z oliwek. Niewątpliwie atrakcją pobytu było zwiedzanie Rzymu,
Watykanu oraz Asyżu.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu nawiązała kontakt ze szkołą
z Turcji. Ponadto dołączyła do projektu e-Twinning pod nazwą „Our Cultural Treasures”.
Nauczyciele i uczniowie na ten moment pracują nad wstępnym etapem wyżej wymienionego
projektu oraz przygotowują własny projekt e-Twinning.
W 2021 r. przyjęcie zagranicznych delegacji do szkół prowadzonych przez Powiat,
w ramach nawiązanych wymian zagranicznych, uniemożliwiła pandemia.
Wysokiej

jakości

edukacja

stanowi

podstawę

dla

polepszenia

życia

ludzi

i zrównoważonego rozwoju. Dostosowanie pracowni dydaktycznych do potrzeb lokalnego
i regionalnego rynku pracy zwiększy szanse na znalezienie pracy wyedukowanej młodzieży,
zapewniając jej jakość życia na poziomie obecnego rozwoju cywilizacyjnego.
Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu w 2021 r. kontynuował prowadzenie różnych form
wsparcia dla osób bezrobotnych m.in. finansowanych ze środków Funduszu Pracy np.
szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, stypendia szkoleniowe, bony
zatrudnieniowe itp. W sumie na wyżej wymienione działania wydatkowano środki
w wysokości 1 826 093,57 zł, co stanowi 97,62% przyznanego limitu2. Ponadto realizowano
również projekty finansowane ze środków zewnętrznych, w których za cel stawiano m.in.
zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie lublinieckim czy zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia
pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP Lubliniec jako bezrobotni.
Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionych działań oraz innych z zakresu
działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu zostały opisane w rozdziale VI
podrozdziale 10 oraz podrozdziale 13 pkt. 13.
Ad. 4. Powiat Lubliniecki regionem małych i średnich przedsiębiorstw
Udział w realizacji polityki rozwoju przedsiębiorczości w Powiecie poprzez:
− 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,

2

W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy dysponował kwotą 1 870 571,55 zł środków Funduszu Pracy.
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w porozumieniu z pracodawcami oraz w oparciu o wytyczne sporządzane we
współpracy z pracodawcami.
− poprawę działań edukacyjnych poprzez doposażenie pracowni kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu, Zespole Szkół
Zawodowych w Lublińcu, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu
oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa efektywności
kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim – poprawa jakości i elastyczności
kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni
kształcenia zawodowego”.
Zgodnie z danymi uzyskanymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu, z Funduszu Pracy
w 2021 r. przeznaczono 451 305,00 zł na dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.
Z przedmiotowej formy wsparcia skorzystało 23 uczestników. Ponadto w ramach projektu pn.
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lublinieckim (V)”
przeznaczono 734 248,00 zł na dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (37 uczestników).
Natomiast w ramach innego projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu (IV)” na tą samą formę wsparcia
przeznaczono 793 747,00 zł (40 uczestników).
2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lublinieckim na
lata 2021-2030
Uchwałą nr 309/XXIII/2021 Rady Powiatu z dnia 15 grudnia 2021 r. została przyjęta
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lublinieckim na lata 20212030. 3 listopada 2021 r. na podstawie uchwał Rady Powiatu przyjęto programy będące
uzupełnieniem strategii: 3-letni Powiatowy Program dotyczący Rozwoju Pieczy Zastępczej na
lata 2021-2023, Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie i Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na
lata 2021-2030.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lublinieckim na lata 20212030 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 „Skuteczna i zintegrowana polityka społeczna służąca rozwiązywaniu
problemów”. Dla osiągnięcia tego celu konieczna jest koncentracja działań na czterech
priorytetach, które wyznaczają kierunki działań polityki społecznej w powiecie lublinieckim:
1. Rozwijanie i wspieranie systemu pieczy zastępczej,
2. Zwiększenie dostępu do wsparcia osób i rodzin zagrożonych przemocą domową,
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,
4. Sprawny system wspierania osób starszych, długotrwale i ciężko chorych.
W każdym priorytecie wyznaczono kierunki działań, a także wskaźniki służące realizacji
tych kierunków.
Zgodnie z zawartą powyżej informacją, strategię uchwalono pod koniec 2021 r., w związku
z tym, efekty jej realizacji będą widoczne w kolejnych latach.
3. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 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,
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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.
W ramach „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy
w rodzinie” w 2021 r. opracowano:
− diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Lublinieckiego,
− informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
− poradnik dla osób doświadczających przemocy domowej,
− porozumienie w ramach realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
między Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu a Domem Pomocy
Społecznej „Dom Kombatanta” na pobyt interwencyjny.
Uczestnictwo w Programie jest oddziaływaniem korygującym niepożądane i szkodliwe
zachowanie oraz postawy. Celem głównym Programu jest: przeciwdziałanie 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,
− uzyskanie

informacji

o

możliwości

korzystania

z

działań

pomocowych,

interwencyjnych, prawnych, psychologicznych,
− promocja pozytywnych postaw (standardów i wartości), a szczególności poczucia
odpowiedzialności za własne czyny.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną panującą w kraju oraz niewystarczającą liczbę osób
mogących wziąć udział w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych w 2021 roku nie

19
RAPORT O STANIE POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2021 ROK

zrealizowano cyklu szkoleń w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców
przemocy w rodzinie.
4. Program Ochrony Powietrza (POP) – Plan Działań Krótkoterminowych (PDK)
Drogą mailową otrzymywano informacje o przekroczeniach poziomów oraz o ryzyku
wystąpienia przekroczenia poziomu informowania lub alarmowego. Po otrzymaniu
wiadomości podejmowane były działania określone w Planie Działań Krótkoterminowych.
Informacja była przekazywana m.in. do gmin powiatu lublinieckiego, placówek szkolnoprzedszkolnych, domów pomocy społecznej, podstawowej opieki zdrowotnej, policji.
Powiadomienia były również publikowane na stronie Starostwa w zakładce jakość powietrza.
W 2021 r. wystąpiły następujące przekroczenia poziomów dopuszczalnych:
− POZIOM I – 26 lutego 2021 roku Starostwo otrzymało powiadomienie nr DM/KT/5423/2/21/MKW (e-mail) ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego informujące o ryzyku
wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji
w powietrzu dla pyłu PM10. Przewidywany czas trwania ryzyka od dnia 25.02.2021 r.
do dnia 31.12.2021 r.
− POZIOM I – 29 marca 2021 roku Starostwo otrzymało powiadomienie nr DM/KT/5423/5/21/MKW (e-mail) ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego informujące o ryzyku
wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu dla pyłu
PM 2,5. Przewidywany czas trwania ryzyka od dnia 25.03.2021 r. do dnia
31.12.2021 r.
− POZIOM I – 29 kwietnia 2021 roku Starostwo otrzymało powiadomienie nr
DM/KT/542-3/9/21/MKW (e-mail) ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego informujące
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu dla
benzo(a)pirenu w pyle PM10. Przewidywany czas trwania ryzyka od dnia
26.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
− POZIOM II – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu
informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – daty wystąpienia:
04.01.2021 r., 18-19.01.2021 r, 01.02.2021 r., 16.02.2021 r., 24-25.02.2021 r.,
26.03.2021 r., 13-14.12.2021 r., 14-15.12.2021 r. (aktualizacja).
− POZIOM II – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu
informowania dla ozonu w powietrzu – data wystąpienia 22.06.2021 r.
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− POZIOM III – Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu
alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – data wystąpienia
09.03.2021 r.
5. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lublinieckiego na lata 2019-2022
Wykonanie zadań w ramach niniejszego programu odbywa się nie tylko za pośrednictwem
pracy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego
w Lublińcu, ale także poprzez realizację zadań własnych innych wydziałów Starostwa lub
innych podmiotów.
Priorytety programu:
1. Ochrona klimatu i jakości powietrza
− Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze powiatu lublinieckiego – działania,
takie jak przebudowa drogi powiatowej nr 2336S relacji Woźniki-Lubsza oraz
przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2301S (ul. Szkolna) w m. Wędzina i inne
zostały opisane szerzej w rozdziale VI podrozdziałach 6 i 13 pkt. 1 niniejszego raportu.
− Poprawa efektywności energetycznej budynków, ograniczenie niskiej emisji na
obiektach użyteczności publicznej – działania związane z termomodernizacją
budynków m.in. w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do Powiatu
Lublinieckiego” i innych zostały opisane szerzej w rozdziale IV podrozdziale 1 ad. 1
oraz rozdziale VI podrozdziale 13 pkt. 1 niniejszego raportu.
− Bieżące informowanie społeczeństwa o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza
oraz jego wpływie na zdrowie – działania opisane szerzej m.in. w rozdziale IV
podrozdziale 1 ad. 1 niniejszego raportu.
2. Zagrożenia hałasem
− Modernizacja

(przebudowa)

infrastruktury

drogowej

na

obszarze

powiatu

lublinieckiego – realizacja priorytetu opisana w rozdziale VI podrozdziałach 6 i 13 pkt.
1 niniejszego raportu.
3. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
− Nadzór administracyjny nad wydanymi decyzjami z zakresu gospodarki odpadami,
w tym kontrole przedsiębiorców – realizacja opisana w rozdziale VI podrozdziale 9.
4. Zasoby przyrodnicze
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− Rozwój szerokiej współpracy z Nadleśnictwami – powierzchnia lasów nadzorowanych
na podstawie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu: 2 210,4446 [ha] – szczegółowe
informacje znajdują się w rozdziale VI podrozdziale 9.
6. Powiatowy Program Zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego na lata 2019-2024
Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
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.
Program ten został opracowany na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa i wniosków
wynikających z oceny realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2013-2018, w oparciu
o doświadczenia i efekty działań z poprzednich lat, a także na podstawie aktualnych potrzeb.
Jest on 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.
Nadrzędnym celem Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2024 jest wzrost poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lublinieckiego.
W 2021 r. Powiat Lubliniecki przekazał następujące środki finansowe na przedsięwzięcia
z zakresu bezpieczeństwa i porządku:
− realizując współpracę z Komendą Powiatową Policji w Lublińcu, 12 maja 2021 roku
zawarto porozumienie nr WSO.5520.1.2.2020 pomiędzy Powiatem Lublinieckim
a Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach o przekazanie środków finansowych
w wysokości 10 000,00 złotych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji
w Lublińcu na zakup samochodu służbowego. Dnia 10 grudnia 2021 roku dostarczono
dokumenty wskazane w porozumieniu, niezbędne do rozliczenia środków przekazanych
na Fundusz Wsparcia Policji,
− realizując współpracę z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu,
Powiat uczestniczył w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych

polegających na
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udzieleniu dotacji na realizację zadania pn.: „Wyposażenie Sali Edukacyjnej OGNIK
w KP PSP Lubliniec” – kwota 25.000,00 zł brutto.
Ponadto Powiat Lubliniecki zgodnie z umową nr WSO.5532.111.2021 o udzieleniu pomocy
finansowej w 2021 roku, zawartą w dniu 10.09.2021 r. pomiędzy Powiatem Lublinieckim
a Gminą Nowy Targ przekazał kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie zadań polegających na
pokryciu kosztów usuwania skutków pożaru budynków w miejscowości Nowa Biała
w dniu 19 czerwca 2021 r.
Zarządzeniem nr 5/2021 Starosty Lublinieckiego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie
powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na kadencję 2021-2023 powołano
nowy skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Akty powołania do Komisji otrzymali:
− Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki,
− Ernest Pogoda – radny delegowany przez Radę Powiatu w Lublińcu,
− Krzysztof Strzoda – radny delegowany przez Radę Powiatu w Lublińcu,
− asp. szt. Wojciech Sznober – przedstawiciel delegowany przez Komendanta
Powiatowego Policji w Lublińcu,
− nadkom. Wiesław Macherzyński – przedstawiciel delegowany przez Komendanta
Powiatowego Policji w Lublińcu,
− Halina Trybus – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu,
− Iwona Burek – Wójt Gminy Herby,
− Zbigniew Seniów – Wójt Gminy Koszęcin.
Z głosem doradczym powołano:
− Janusza Bulę – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu,
− Stefana Mandlę – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublińcu.
Sprawozdanie Starosty Lublinieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za 2021 rok zostało przedłożone Radzie Powiatu.
Zgodnie z wyżej wymienionym sprawozdaniem, w ramach realizacji założeń programu
„Razem Bezpieczniej” oraz „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony

bezpieczeństwa

obywateli

i

porządku

publicznego”

zrealizowano

wraz

z przedstawicielami powiatowych służb, inspekcji i straży następujące zadania:
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− podejmowano 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,
− tworzono lokalne systemy bezpieczeństwa z wykorzystaniem Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa, dzięki której mieszkańcy powiatu mogą osobiście informować
o zagrożeniach, zagrożenia są weryfikowane i eliminowane,
− gromadzono informacje o zagrożeniach i problemach lokalnych społeczności, zgodnie
z programem „Dzielnicowy bliżej nas”,
− kontrolowano osoby przebywające na kwarantannie oraz przeprowadzono kontrole
siłowni, salonów kosmetycznych i fryzjerskich w związku z pandemią choroby
zakaźnej COVID-19 i przypominano o podstawowych kwestiach dotyczących
bezpieczeństwa, egzekwowano obowiązek noszenia maseczek i przestrzegania
obostrzeń sanitarnych,
− przeprowadzono kontrole oznakowania szlaków komunikacyjnych w rejonach
placówek oświatowych na terenie powiatu lublinieckiego w ramach programu
„Bezpieczna droga do szkoły”. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie
oznakowania,
− przeprowadzono kontrole nawierzchni i oznakowania dróg, w wyniku czego
wystosowano 36 wniosków o usunięcie nieprawidłowości, poprawę infrastruktury lub
oznakowania, część uchybień zostało usuniętych, pozostałe oczekują na realizację,
− funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu przeprowadzili 21 spotkań
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,
− w ramach działań „Bezpieczne Wakacje” przeprowadzono kontrole miejsc wypoczynku
dla dzieci i młodzieży. W kontrolowanych obiektach nie stwierdzono nieprawidłowości,
− realizując pozostałe zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu uczestniczyli w:
o spotkaniach z uczestnikami kursów nauki jazdy, gdzie informowali
o obowiązujących przepisach i właściwych postawach na drodze oraz
umożliwili skorzystanie z alkogogli,
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o „Festiwalu uprzejmości”, gdzie prezentowano sprzęt wykorzystywany przez
Policjantów w codziennej służbie i zorganizowano konkurs dla dzieci z zakresu
bezpieczeństwa,
o kontrolach drogowych przeprowadzanych wraz z przedstawicielami PSP, OSP,
PKP oraz ratownikami medycznymi w ramach światowego Dnia Bez Ofiar
Wypadków,
− na terenie powiatu lublinieckiego w 2021 roku realizowane były następujące programy
profilaktyczne, spotkania, kampanie i konferencje:
o „Stop Mowie Nienawiści”,
o spotkania

z

użyciem

walizki

profilaktycznej

zawierającej

akcesoria

wykorzystywane przez młodzież zażywającą środki odurzające,
− 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,
− funkcjonariusze Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii
przeprowadzili szereg prelekcji na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich
w świetle obowiązujących przepisów prawa.
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V.

Uchwały Rady Powiatu

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) do zadań zarządu powiatu należy m.in.
przygotowywanie projektów uchwał rady oraz ich wykonywanie. W 2021 r. Rada Powiatu
Lublinieckiego podjęła łącznie 87 uchwał. Ich zestawienie z podziałem na tematykę ukazano
w tabeli nr 3.
Tabela 3. Uchwały Rady Powiatu w Lublińcu podjęte w 2021 r.
Lp.
Tematyka podjętych uchwał
Liczba podjętych uchwał
1. Budżet, podatki i finanse
21
Obrona cywilna, sprawy obronne, bezpieczeństwo
2.
3
publiczne
3. Komunikacja, drogownictwo i transport
3
4. Edukacja
6
5. Obsługa rady, zarządu, pomoc społeczna i zdrowie
45
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
6.
4
i gospodarka mieniem
7. Kultura i promocja
3
Pozostałe (w tym z zakresu merytorycznego Wydziału
8.
2
Funduszy i Rozwoju i Referatu ds. Osobowych)
SUMA
87
Wykaz uchwał podjętych w 2021 r. przez Radę Powiatu w Lublińcu:
Ad. 1. Budżet, podatki i finanse:
1. Uchwała nr 226/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lublinieckiego na lata
2021-2033,
2. Uchwała nr 227/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zmian do budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2021 r.,
3. Uchwała nr 228/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
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 wymienionym w art.
9 pkt 2 i 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305
t.j. z dn. 18.02.2021 r.),
4. Uchwała Nr 261/XVIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie zmian do budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2021 r.,
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5. Uchwała Nr 262/XVIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 maja 2021 roku
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lublinieckiego na lata
2021-2033,
6. Uchwała Nr 270/XIX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Lublinieckiego za
2020 r.,
7. Uchwała Nr 271/XIX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lublińcu z tytułu wykonania
budżetu Powiatu Lublinieckiego za 2020 rok,
8. Uchwała Nr 272/XIX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian do budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2021 r.,
9. Uchwała Nr 273/XIX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lublinieckiego na lata
2021-2033,
10. Uchwała Nr 279/XX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 272/XIX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23
czerwca 2021 r. w sprawie zmian do budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2021 r.,
11. Uchwała Nr 280/XX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian do budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2021 r.,
12. Uchwała Nr 281/XX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lublinieckiego na lata
2021-2033,
13. Uchwała Nr 282/XX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 sierpnia 2021 r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Lublinieckiego za pomocą
innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym
przechowywany jest pieniądz elektroniczny,
14. Uchwała Nr 285/XXI/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmian do budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2021 r.,
15. Uchwała Nr 286/XXI/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lublinieckiego na lata
2021-2033,
16. Uchwała Nr 291/XXII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 3 listopada 2021 r.
w sprawie zmian do budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2021 r.,
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17. Uchwała Nr 292/XXII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 3 listopada 2021 r.
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lublinieckiego na lata
2021-2033,
18. Uchwała Nr 301/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lublinieckiego na
lata 2022-2032,
19. Uchwała Nr 302/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2022 r.,
20. Uchwała Nr 305/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian do budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2021 r.,
21. Uchwała Nr 306/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lublinieckiego na lata
2021-2033,
Ad. 2. Obrona cywilna, sprawy obronne, bezpieczeństwo publiczne:
1. Uchwała nr 229/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.:
„Wyposażenie Sali Edukacyjnej OGNIK w KP PSP Lubliniec”,
2. Uchwała nr 230/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup samochodu
służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu,
3. Uchwała Nr 283/XX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 sierpnia 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ na realizację zadania
związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków pożaru budynków w miejscowości
Nowa Biała,

Ad. 3. Komunikacja, drogownictwo i transport:
1. Uchwała Nr 263/XVIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie 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 2021”,
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2. Uchwała Nr 264/XVIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie powierzenia Gminie Herby realizacji zadania polegającego na budowie
chodnika wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr
2327S-ul. Piaskowej w m. Hadra,
3. Uchwała Nr 287/XXI/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie 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 roku 2022,

Ad. 4. Edukacja:
1. Uchwała nr 233/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia Specjalnej nr 1 dla uczniów
niesłyszących i słabosłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.
Konrada Mańki w Lublińcu,
2. Uchwała Nr 265/XVIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Konrada Mańki w Lublińcu, poprzez utworzenie w nim Branżowej Szkoły II stopnia
Specjalnej nr 1 dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących,
3. Uchwała Nr 274/XIX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.
Konrada Mańki w Lublińcu, poprzez utworzenie w nim Branżowej Szkoły II stopnia
Specjalnej nr 1 dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących,
4. Uchwała Nr 284/XX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 11 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 67/V/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 12 czerwca
2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lublinieckiego, od dnia 1
września 2019 roku,
5. Uchwała Nr 290/XXI/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie realizacji przez Powiat Lubliniecki zadania publicznego w zakresie
organizowania nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego,
6. Uchwała Nr 308/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 343/XXII/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28
lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
prowadzonych przez osoby prawne inne niż Powiat Lubliniecki oraz osoby fizyczne
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publicznych

i

niepublicznych

szkół

i

placówek

oświatowych

oraz

trybu

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
Ad. 5. Obsługa rady, zarządu, pomoc społeczna i zdrowie:
1. Uchwała nr 234/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej z siedzibą
w Lublińcu przy ul. Kochcickiej 14 za rok 2020,
2. Uchwała nr 235/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 223/XVI/2020 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 16
grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie Powiatu Lublinieckiego w 2021 roku,
3. Uchwała nr 236/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Lublinieckiemu w 2021
roku na ich realizację,
4. Uchwała nr 237/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad
tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich
inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać
składane projekty obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych,
5. Uchwała nr 238/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów
leczniczych wykonujących działalność leczniczą, w rodzaju świadczenia szpitalne,
6. Uchwała nr 239/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zwiększenia ryczałtu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Lublińcu w związku z niepokrywaniem przez NFZ kosztów leczenia
pacjentów Powiatu Lublinieckiego,
7. Uchwała nr 240/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Kultury, Sportu
i Turystyki za 2020 rok,
8. Uchwała nr 241/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej za 2020 rok,
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9. Uchwała nr 242/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego i Drogownictwa za 2020 rok,
10. Uchwała nr 243/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok,
11. Uchwała nr 244/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji za 2020 rok,
12. Uchwała nr 245/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska
i Przedsiębiorczości za 2020 rok,
13. Uchwała nr 246/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów za
2020 rok,
14. Uchwała nr 247/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji UchwałodawczoLegislacyjnej w 2020 roku,
15. Uchwała nr 248/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji w 2020 roku,
16. Uchwała nr 249/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
i Drogownictwa na 2021 rok,
17. Uchwała nr 250/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki na 2021 rok,
18. Uchwała nr 251/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,
19. Uchwała nr 252/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,
20. Uchwała nr 253/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok,
21. Uchwała nr 254/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2021
rok,
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22. Uchwała nr 255/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Przedsiębiorczości
na 2021 rok,
23. Uchwała nr 256/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Uchwałodawczo – Legislacyjnej na 2021
rok,
24. Uchwała nr 257/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok,
25. Uchwała nr 258/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji na 2021 rok,
26. Uchwała nr 259/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie przekazania skargi złożonej przez Stowarzyszenie Centrum Cyfrowego
Wsparcia Edukacji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania,
27. Uchwała nr 260/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Statutowej,
28. Uchwała Nr 266/XVIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9,
29. Uchwała Nr 267/XVIII/2021 Rady powiatu w Lublińcu z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Stowarzyszenie Centrum Cyfrowego
Wsparcia Edukacji,
30. Uchwała Nr 268/XVIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie przekazania skargi złożonej przez pracowników Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Herbach do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem
zaopiniowania,
31. Uchwała Nr 276/XIX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego za 2021 i 2022 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Lublińcu z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9,
32. Uchwała Nr 277/XIX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu z siedzibą w Lublińcu przy ul.
Sobieskiego 9,
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33. Uchwała Nr 278/XIX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Stowarzyszenie Centrum Cyfrowego
Wsparcia Edukacji,
34. Uchwała Nr 294/XXII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 3 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Lublinieckim na lata 2021-2030,
35. Uchwała Nr 295/XXII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 3 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
w Powiecie Lublinieckim na lata 2021-2030,
36. Uchwała Nr 296/XXII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 3 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
37. Uchwała Nr 297/XXII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 3 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia 3-letniego Powiatowego Programu dotyczącego Rozwoju Pieczy
Zastępczej na lata 2021-2023,
38. Uchwała Nr 298/XXII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 3 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 236/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24
marca 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi
Lublinieckiemu w 2021 roku na ich realizację,
39. Uchwała Nr 299/XXII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 3 listopada 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu z siedzibą w Lublińcu przy ulicy
Sobieskiego 9,
40. Uchwała Nr 300/XXII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 3 listopada 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pracowników Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Herbach,
41. Uchwała Nr 304/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/II/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 listopada
2018 r. w sprawie diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu
Lublinieckiego,
42. Uchwała Nr 309/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Lublinieckim na lata 2021-2030,
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43. Uchwała Nr 310/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie
z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od
ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
44. Uchwała Nr 311/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 236/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24
marca 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi
Lublinieckiemu w 2021 roku na ich realizację,
45. Uchwała Nr 312/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia ponaglenia złożonego przez przedstawicieli skarżących
pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach,
Ad. 6. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i gospodarka mieniem:
1. Uchwała nr 231/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej
w Lublińcu, stanowiącej współwłasność w udziale ½ Powiatu Lublinieckiego,
2. Uchwała nr 232/XVII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu
lublinieckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
3. Uchwała Nr 288/XXI/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej
w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego za
cenę niższą niż jej wartość rynkowa określona w operacie szacunkowym,
4. Uchwała Nr 307/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej
w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego za
cenę niższą niż jej wartość rynkowa określona w operacie szacunkowym,

Ad. 7. Kultura i promocja:
1. Uchwała Nr 275/XIX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Powiatu
Lublinieckiego wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,
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2. Uchwała Nr 289/XXI/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie uczczenia 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego,
3. Uchwała Nr 293/XXII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 3 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2022",
Ad. 8. Pozostałe (w tym z zakresu merytorycznego Wydziału Funduszy i Rozwoju
i Referatu ds. Osobowych):
1. Uchwała Nr 269/XIX/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lublińcu wotum zaufania,
2. Uchwała Nr 303/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Starosty Lublinieckiego.
W 2021 r. stwierdzono nieważność czterech uchwał Rady Powiatu w Lublińcu:
1. Uchwała Nr 310/XXIII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie
z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od
ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
2. Uchwała Nr 294/XXII/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 3 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Lublinieckim na lata 2021-2030,
3. Uchwała Nr 288/XXI/2021 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej
w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 27, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego za
cenę niższą niż jej wartość rynkowa określona w operacie szacunkowym,
4. Uchwała Nr 267/XVIII/2021 Rady powiatu w Lublińcu z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Stowarzyszenie Centrum Cyfrowego
Wsparcia Edukacji.
Pozostałe uchwały zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.
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VI.

Realizacja zadań Powiatu

1. Edukacja publiczna
W 2021 r. łączna liczba uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat
Lubliniecki, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., wynosiła odpowiednio:
1. Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu: 591 uczniów,
2. Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu: 534 uczniów,
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu: 245 uczniów,
4. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu: 642 uczniów,
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu: 192 uczniów,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach: 55 uczniów + 4 skierowania.
Szczegółowy wykaz danych dotyczących liczby uczniów ukazano w tabeli nr 4.
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Tabela 4. Liczba uczniów w podziale na szkoły w 2021 r. (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.)
Lp.
Nazwa szkoły
Zespół Szkół nr 1
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
im. Adama
1.
Mickiewicza w
Technikum nr 1 w Lublińcu
Lublińcu

Liczba uczniów
437
154
Razem

2.

Zespół Szkół
Zawodowych w
Lublińcu

Technikum nr 3 w Lublińcu
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Lublińcu
Razem

3.

Centrum
Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego w
Lublińcu

III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi
Szkoła Policealna nr 1 im. prof. Zbigniewa Religi
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Zbigniewa Religi
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Razem

4.

Zespół Szkół
OgólnokształcącoTechnicznych w
Lublińcu

5.

416
534
113
43
43
46
245

II Liceum Ogólnokształcące

117

Technikum nr 2

525
Razem

Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy w
Lublińcu

591
118

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

642
27

Przedszkole Specjalne Nr 9

12

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2

82

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 1

27

Branżowa Szkoła II stopnia Specjalna Nr 1

9

Technikum Specjalne Nr 4

4
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Policealna Szkoła Zawodowa

5

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

26
192

Razem
6.

Młodzieżowy
Ośrodek
Wychowawczy w
Herbach

Szkoła Podstawowa

34

Branżowa Szkoła I Stopnia (kierunek kucharz)

21
Razem

55 oraz 4 skierowania

Tabela 5. Liczba zatrudnionych nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego (stan na 31 grudnia 2021 r.)
Lp.
Nazwa Szkoły
Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany
Bez stopnia awansu
Zespół Szkół nr 1 im. Adama
1.
1
5
4
50
2
Mickiewicza w Lublińcu
1
Zespół Szkół Zawodowych w
2.
2
5
8
29
(art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia
Lublińcu
2016 r. Prawo oświatowe)
Centrum Kształcenia
3.
Zawodowego i Ustawicznego
1
3
4
16
1
w Lublińcu
1
Zespół Szkół
(osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze
4.
Ogólnokształcąco0
8*
10**
48***
na postawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 14
Technicznych w Lublińcu
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
Specjalny Ośrodek Szkolno5.
3
5
14
89
2
Wychowawczy w Lublińcu
Młodzieżowy Ośrodek
6.
4
2
9
29
2
Wychowawczy w Herbach
Objaśnienia: *w tym 5 zatrudnionych w niepełnym wymiarze; **w tym 1 zatrudniony w niepełnym wymiarze; ***w tym 11 zatrudnionych w niepełnym wymiarze
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W tabeli nr 5 ukazano dane dotyczące liczby zatrudnionych nauczycieli w podziale na
poszczególne szkoły oraz stopnie awansu zawodowego (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.).
Zgodnie z wyżej wymienionymi informacjami liczba nauczycieli w poszczególnych szkołach
kształtowała się następująco:
1. Zespół Szkół nr im. Adama Mickiewicza w Lublińcu: 62 nauczycieli,
2. Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu: 45 nauczycieli,
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu: 25 nauczycieli,
4. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu: 67 nauczycieli,
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu: 113 nauczycieli,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach: 46 nauczycieli.
W roku szkolnym 2020/2021 egzamin maturalny był przeprowadzany w dniach od 4 do 20
maja (część pisemna). Osoby, które z przyczyn losowych nie mogły przystąpić do egzaminów
maturalnych w maju, zdawały egzamin w terminie dodatkowym – od 1 do 16 czerwca,
natomiast maturzystom, którzy nie zdali jednego egzaminu, a przystąpili do wszystkich
egzaminów obowiązkowych, został wyznaczony termin sesji poprawkowej – 24 sierpnia. Część
ustna egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych
nie była przeprowadzana. Wyjątek stanowili absolwenci, którzy z powodu rekrutacji na
uczelnię zagraniczną byli zobowiązani do przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu
maturalnego (z j. polskiego, j. mniejszości narodowej, j. mniejszości etnicznej, j. regionalnego
lub j. obcego nowożytnego) lub absolwenci zobowiązani przystąpić do części ustnej egzaminu
maturalnego z j. obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy
międzynarodowej.
Wyniki egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach Powiatu Lublinieckiego
kształtowały się następująco:
1. Zespół Szkół nr im. Adama Mickiewicza w Lublińcu:
I liceum Ogólnokształcące: 92%,
2. Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu: 80% (zdawalność matury z uwzględnieniem
sesji poprawkowej: 90%),
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu:
III Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi: 19% (maj 2021), 33%
(sierpień 2021),
I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Zbigniewa Religi: 15% (maj 2021),
0% (sierpień 2021),
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4. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu (po sesji poprawkowej):
II Liceum Ogólnokształcące: 100%,
Technikum nr 2: 95%,
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu:
Technikum Specjalne nr 4: 100%.

2. Promocja i ochrona zdrowia
W ramach działalności Zakładu Leczniczego Szpital SPZOZ w Lublińcu funkcjonują:
− Oddział chorób wewnętrznych: 35 łóżek (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Oddział pediatryczny: 17 łóżek (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Oddział noworodkowy: 8 łóżek (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Oddział anestezjologii i intensywnej terapii: 4 łóżka w tym wydzielona jednoosobowa
izolatka (Lubliniec ul. Grunwaldzka 9),
− Oddział położniczo-ginekologiczny: 16 łóżek (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Oddział chirurgii ogólnej: 26 łóżek (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy oddziale chirurgii ogólnej (Lubliniec,
ul. Grunwaldzka 9),
− Blok operacyjny (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Blok porodów niepowikłanych (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Izba przyjęć (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Dział anestezjologii (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Pracownia USG (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Pracownia endoskopii (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Medyczne laboratorium diagnostyczne (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Pracownia RTG (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Apteka szpitalna (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Zespół transportu sanitarnego (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Centralna tlenownia (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Centralna sterylizatornia (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9).
Natomiast w ramach Zakładu Leczniczego Zespół Poradni SP ZOZ w Lublińcu
funkcjonują:
− Poradnia kardiologiczna (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
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− Poradnia cukrzycowa (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Poradnia chorób piersi (Lubliniec, ul. Sobieskiego 9),
− Gabinet

diagnostyczno-zabiegowy

przy

poradni

chorób

piersi

(Lubliniec,

ul. Sobieskiego 9),
− Poradnia chirurgii ogólnej (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Poradnia proktologiczna (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Poradnia patologii noworodka (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Poradnia gruźlicy i chorób płuc (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Poradnia położniczo-ginekologiczna (Lubliniec, ul. Sobieskiego 9),
− Gabinet

diagnostyczno-zabiegowy

przy

poradni

położniczo-ginekologicznej

(Lubliniec, ul. Sobieskiego 9),
− Szkoła rodzenia (Lubliniec, ul. Sobieskiego 9),
− Ośrodek domowego leczenia tlenem (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Pracownia EKG (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Pracownia EKG wysiłkowe (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Gipsownia (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Pracownia mammograficzna (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Ambulatorium ogólne (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9)
− Pracownia UKG (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9).
Ponadto w ramach Zakładu Leczniczego Ratownictwo Medyczne SP ZOZ w Lublińcu
funkcjonują:
− Zespół ratownictwa medycznego podstawowy (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny (Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9),
− Zespół ratownictwa medycznego podstawowy (Woźniki, ul. Dworcowa 21).
Liczba personelu medycznego SPZOZ w Lublińcu została przedstawiona w poniższej tabeli
nr 6.
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Tabela 6. Liczba personelu medycznego SPZOZ w Lublińcu
Lp.
Personel medyczny
Liczba personelu (os.)
89
1.
Lekarz
(w tym: 5 rezydentów i 3 stażystów)
2.
Pielęgniarka
139
3.
Położna
24
4.
Ratownik medyczny
40
5.
Diagnosta laboratoryjny
6
6.
Farmaceuta
2
7.
Technik farmaceutyczny
3
8.
Technik analityki medycznej
9
9.
Technik elektroradiologii
7
10.
Opiekun medyczny
12
11.
Sanitariusz
12
13 praktyk lekarskich świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach
poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
W 2021 r. najwięcej świadczeń udzielono w ramach działalności Poradni Chirurgii ogólnej
– 5871 świadczeń, natomiast najmniej w ramach Ośrodka domowego leczenia tlenem – 177.
W sumie udzielono 19624 porad w ramach działalności poradni. Poszczególną liczbę
świadczeń w 2021 r., w rozbiciu na poradnie specjalistyczne, ukazano w tabeli nr 7.
Tabela 7. Liczba świadczeń w 2021 r. w podziale na poradnie specjalistyczne
Lp.
Nazwa poradni specjalistycznej
Liczba świadczeń
1.
Poradnia cukrzycowa
2316
2.
Poradnia kardiologiczna
2467
3.
Poradnia gruźlicy i chorób płuc
2529
4.
Poradnia patologii noworodka
218
5.
Poradnia położniczo-ginekologiczna
2946
6.
Poradnia chorób piersi
2592
7.
Poradnia chirurgii ogólnej
5871
8.
Poradnia proktologiczna
508
9.
Ośrodek domowego leczenia tlenem
177
Ponadto w 2021 r. liczba hospitalizacji wyniosła 5007.
Działania promocyjne i profilaktyki chorób
W ramach profilaktyki chorób wykonano 192 badania cytologiczne.
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Realizacja nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w 2021 r.
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.
W ramach porad lekarskich ambulatoryjnych, wyjazdowych i telefonicznych udzielono
5797 świadczeń, natomiast w ramach porad pielęgniarskich ambulatoryjnych i wyjazdowych
udzielono 5143 świadczenia.

Funkcjonowanie leczenia ambulatoryjnego i ratownictwa medycznego
W ramach leczenia ambulatoryjnego na dzień 31.12.2021 r. na podstawie kontraktu z NFZ
funkcjonowało 8 poradni specjalistycznych i ośrodek domowego leczenia tlenem, a także
pracownia endoskopii. W pracowni endoskopii zrealizowano 737 świadczenia w ramach
umowy z ŚOW NFZ. Natomiast w ramach ratownictwa medycznego udzielano świadczeń
medycznych w zakresie zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego (1162 wyjazdów)
i dwóch zespołów ratownictwa medycznego podstawowego (5323 wyjazdów).
Najczęstsze choroby i przyczyny zgonów w 2021 r.
Wśród najczęściej występujących chorób w Szpitalu w 2021 r., w zależności od oddziału,
wymienia się:
− na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - ostra niewydolność oddechowa,
− na Oddziale Chirurgii Ogólnej – przepuklina i kamica pęcherzyka żółciowego,
− na Oddziale Chorób Wewnętrznych – niewydolność serca,
− na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym – poród i stany związane z ciążą,
− na Oddziale Noworodkowym – opieka nad noworodkiem,
− na Oddziale Pediatrycznym – zakażenie górnych dróg oddechowych.
Najczęstszą przyczyną zgonów w szpitalu w 2021 roku było zatrzymanie krążenia
i niewydolność serca. Podjęte działania zmniejszające zachorowalność i umieralność polegały
na zakupie sprzętu specjalistycznego, profilaktyce leczenia i poradach dietetyka.
Ilość i wartość kontraktów z NFZ na leczenie pacjentów w odniesieniu do potrzeb
placówki
1. Umowa nr 123/100402/03/8/2021 – leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego
szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – 25.032.530,69 zł,
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2. Umowa nr 123/100402/02/2/2021 – ambulatoryjna opieka specjalistyczna –
ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne – 262.477,90 zł,
3. Umowa nr 123/100402/01/2021 – podstawowa opieka zdrowotna – 22.325,70 zł,
4. Umowa nr 123/100402/19/1/2021 – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie
COVID-19 finansowana była, według wykonania,
5. Umowa nr 123/100402/19/1/2021A – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie
COVID-19 finansowana była, według wykonania,
6. Umowa nr 123/100402/19/1/2021B – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie
COVID-19 finansowana była, według wykonania,
7. Umowa nr 123/100402/19/1/2021C – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie
COVID-19 finansowana była, według wykonania,
8. Umowa nr 123/100402/19/3/2021 – umowa o wykonywanie szczepień ochronnych
przeciw grypie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowana była, według
wykonania,
9. Umowa nr 123/100402/19/4/2021 – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie
COVID-19 finansowana była, według wykonania.
Poradnie specjalistyczne są finansowane w ramach umowy z NFZ.
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.
3. Pomoc społeczna
Na terenie Powiatu Lublinieckiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej o łącznej
liczbie 551 miejsc:
1. Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. św. Rafała Kalinowskiego,
ul. Dr Emila Cyrana 10, 42-700 Lubliniec – dla osób przewlekle somatycznie chorych
(200 miejsc),
2. Dom Pomocy Społecznej, ul. Kochcicka 14, 42-700 Lubliniec z filią znajdującą się
w Koszęcinie ul. Dąbrówki 3 – dla osób przewlekle psychicznie chorych (278 miejsc –
w tym 33 miejsca w filii przeznaczone dla kobiet),
3. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”, ul. 74 GPP 2, 42-700 Lubliniec – dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie (73 miejsca).
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Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej należących do Powiatu
Lublinieckiego w 2021 r. kształtowała się następująco:
Tabela 8. Stan liczby osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej w 2021 r.

Lp.

1.

2.

3.

Nazwa i adres Domu Pomocy
Społecznej
Dom Pomocy Społecznej „Dom
Kombatanta” im. św. Rafała
Kalinowskiego, ul. Dr Emila Cyrana
10, 42-700 Lubliniec
Dom Pomocy Społecznej, ul.
Kochcicka 14, 42-700 Lubliniec
(razem z filią)
Dom Pomocy Społecznej
„Zameczek”, ul. 74 GPP 2, 42-700
Lubliniec

Liczba przebywających
osób

Całkowita
liczba miejsc

Stan na
dzień
01.01.2021 r.

Stan na
dzień
31.12.2021 r.

190

184

200

276

273

278

73

73

73

W 2021 r. w realizowano różne formy wsparcia mieszkańców w poszczególnych
Domach Pomocy Społecznej:
1. Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. św. Rafała Kalinowskiego:
− psychologiczne i pedagogiczne (spotkania grupowe i indywidualne, pogadanki
edukacyjne),
− terapeutyczne: zajęcia usprawniające umysł i sprawność manualną:
o (biblioterapia,

ludoterapia,

prace

manualne,

muzykoterapia,

terapia

indywidualna, higienoterapia, kulinoterapia),
− utrzymanie kontaktu z rodziną (umożliwienie kontaktu oraz spotkań z rodziną podczas
pandemii),
− rehabilitacyjne i aktywizujące ruchowo (spacery, usprawnianie na sali gimnastycznej
zabiegi fizjoterapeutyczne),
− terapeutyczne dla mieszkańców uzależnionych od alkoholu prowadzone przez
instruktora terapii uzależnień na terenie Domu,
− duchowe (umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych),
− socjalne i opiekuńcze,
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2. Dom Pomocy Społecznej, ul. Kochcicka 14:
− terapia zajęciowa,
− wsparcie psychologiczne,
− rehabilitacja ruchowa,
− fizykoterapia.
Z uwagi na czas pandemii i lokalizowane w zespołach mieszkalnych ogniska zakażeń,
w pierwszym półroczu utrzymywany był kontakt z rodzinami za pomocą Skype oraz
mediów społecznościowych. Zajęcia terapeutyczne dla mieszkańców odbywały się
w zespołach mieszkalnych z udziałem instruktorów terapii, natomiast uczestnicy WTZ3
odbywali zajęcia w tzw. systemie zdalnym. Pracownicy – terapeuci, w cyklu tygodniowym,
rozwozili materiały dla swoich uczestników. Okres letni pozwolił na spotkania z rodzinami
na terenie DPS z zachowaniem reżimu sanitarnego, jak również można było realizować
urlopy mieszkańcom i powrócić do zajęć stacjonarnych.
3. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”:
− terapia zajęciowa: aromaterapia, choreoterapia, zajęcia kulinarne, muzykoterapia,
dramatoterapia, biblioterapia, chromoterapia, socjoterapia, plastykoterapia.
Wyżej wymienione rodzaje terapii są efektywnym sposobem na usprawnienie
intelektualne i fizyczne mieszkańców. Proces tworzenia ma pozytywny wpływ na
samopoczucie psychiczne i fizyczne podopiecznych. Pozwala wyrazić ich emocje
i uczucia, otwiera na świat i innych ludzi. Dzięki terapii pobudzają swoją wyobraźnię,
usprawniają się manualnie, stają się kreatywni.
− estetoterapia – „nie ma jak obcowanie z drugim człowiekiem”. Mieszkańcy
uczestniczyli w wycieczkach (Opole, Częstochowa, Wrocław, Kraków, Koszęcin,
Jaworzno itp.), jak również korzystają z dóbr Lublińca i jego otoczenia (wychodząc na
spacery, bywając w lublinieckich kawiarenkach i restauracjach, uczestniczą
w spektaklach teatralnych i porankach kinowych),
− wydarzenia w DPS „Zameczek” – Piknik Śląski, coroczne święto wszystkich
mieszkańców, któremu towarzyszy występ artystyczny podopiecznych zawierający
ludowe akcenty,
− konkurs recytatorski – w 2021 r. odbył się pierwszy Zameczkowy Konkurs
Recytatorski, w którym wzięli udział nie tylko podopieczni DPS-u, ale także i personel.
3

WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej
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− Zameczkowe Radio – uroczyste otwarcie w czerwcu 2021 r. Ta forma wsparcia terapii
jest przeznaczona dla podopiecznych, którzy codziennie tworzą audycje radiowe oraz
tych, którzy czynnie nie mogą brać w nich udziału – terapia poprzez słuchanie,
− współpraca z członkami Uniwersytetu III Wieku w Lublińcu, a także zespołem
śpiewaczym „Za młodzi na sen”, wspólne próby w Muzeum Edyty Stein i wspólne
koncerty, m.in. na lublinieckim rynku.
Oprócz tego podopieczni DPS „Zameczek” zostali objęci wsparciem ze strony
Stowarzyszenia Przyjaciół Zameczka biorąc udział w projekcie „Aktywni i nie mniej
wartościowi na rynku pracy” oraz „Polegać na sobie – Program Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych”.
W ramach realizowanych projektów wsparciem zostało objętych 52 mieszkańców DPS
„Zameczek”. Realizowane w ramach wyżej wymienionych projektów formy wsparcia
podopiecznych to:
− warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego,
− trening umiejętności społecznych,
− praca w grupie motywacyjnej,
− zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej i zdrowotnej,
− indywidualne doradztwo psychologiczne,
− pośrednictwo pracy,
− kursy zawodowe,
− staże pracownicze,
− warsztaty komputerowe,
− zajęcia na basenie,
− sensoterapia,
− zajęcia aktywnego ruchu itp.
W roku 2021 wpłynęło 96 wniosków o umieszczenie w domu pomocy społecznej:
− do Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych – 22 wnioski,
− do Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu – 3 wnioski,
− do Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu – 71 wniosków.
W roku 2021 zostało wydanych 18 decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej
przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych. Na koniec grudnia 2021 r. 11 osób
(tj. 3 mężczyzn i 8 kobiet) oczekiwało na umieszczenie w DPS.
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W przypadku Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu zostały wydane 2 decyzje
o umieszczeniu (w roku poprzednim wydano również 2 decyzje). Na dzień 31 grudnia 2021 r.
na liście osób oczekujących pozostało 7 osób.
W przypadku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu wydano 60
decyzji o umieszczeniu. W roku poprzednim wydano 43 decyzje. Na dzień 31 grudnia 2021 r.
nie oczekiwała żadna osoba na umieszczenie w DPS. Umieszczenia odbywały się na bieżąco.
W związku ze zmianą sytuacji dochodowej osób przebywających w Domach Pomocy
Społecznej, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wydano 32 decyzje zmieniające
odpłatność za pobyt w DPS.
4. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej
Piecza zastępcza
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu lub –
w przypadku pilnej konieczności – na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1. rodzina zastępcza:
a. spokrewniona,
b. niezawodowa,
c. zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
i zawodowa specjalistyczna,
2. rodzinny dom dziecka.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przygotowuje rodziny zastępcze na przyjęcie
dziecka, a następnie wspierania je w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów, a także gromadzi
informacje o istotnych sprawach dotyczących każdego umieszczonego dziecka. Ponadto
Centrum jest zobligowane do współpracy z sądem opiekuńczym, polegającej m.in. na
przekazywaniu opinii na temat zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W powiecie lublinieckim w 2021 r. funkcjonowało 79 rodzin zastępczych, w których
przebywało łącznie 117 dzieci oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których przebywało 7
wychowanków.
Szczegółowe informacje:
− 42 to rodziny niezawodowe, w których przebywało 60 dzieci,
− 32 rodziny to rodziny spokrewnione, wychowujące 40 dzieci,
− cztery rodziny pełniące funkcję rodzin zawodowych, w których przebywało 16 dzieci,
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− jedna rodzina pełniąca funkcję rodziny zawodowej specjalistycznej wychowującej 1
dziecko.
Od 1 maja 2020 r. działa Rodzinny Dom Dziecka w Koszęcinie. W 2021 r. przebywało
w nim 3 dzieci. Na terenie powiatu lublinieckiego funkcjonuje też Rodzinny Dom Dziecka
„Druchowie” Fundacji św. Józefa Opiekuna w Koszęcinie, w którym przebywało
4 wychowanków.
W okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. w rodzinach zastępczych na terenie powiatu
lublinieckiego umieszczono łącznie 12 dzieci. Powstało 9 nowych rodzin zastępczych. Rodziny
te zostały objęte opieką koordynatorów.
PCPR podejmuje starania, żeby dzieci pochodzące z powiatu lublinieckiego, w stosunku do
których sąd orzekł konieczność umieszczenia w rodzinie zastępczej lub placówce, mogły
pozostać na jego terenie. W wielu przypadkach pomocnym jest zachowanie stałych elementów
życia dziecka: ta sama szkoła, bliskość rodziny i przyjaciół. Nie zawsze jest to jednak możliwe.
Ze względu na stan zdrowia i konieczność stałej specjalistycznej opieki – 1 dziecko pochodzące
z terenu powiatu lublinieckiego przebywa w placówce terapeutycznej w Gliwicach.
2020 jak i 2021 rok był – ze względów epidemicznych – czasem wielu zmian. Dotknęły
one również sferę pracy z rodziną i dziećmi. Kontakt osobisty koordynatorzy i pracownicy
socjalni musieli zamienić na telefoniczny, rozmowy zaś kierowane były nie tylko na tematy
opiekuńczo – wychowawcze, ale dotyczyły też zdrowia, profilaktyki COVID, stanu
zabezpieczenia w środki ochrony osobistej. Trudna sytuacja powodowała, że kontakt
telefoniczny był częsty, a rozmowy długie. Pozwalało to, i tak jest do tej pory, na bieżąco
wychwytywać pojawiające się problemy i pomagać w ich rozwiązywaniu. Od połowy 2021 r.
wrócono do pracy w terenie.
W okresie sprawozdawczym 19 dzieci opuściło rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka
– 5 dzieci zostało przysposobionych, 13 opuściło rodzinę zastępczą w związku
z usamodzielnieniem, 1 dziecko wraz z rodziną wyprowadziło się na teren innego powiatu.
W ciągu całego 2021 roku 23 pełnoletnich wychowanków po opuszczeniu pieczy zastępczej
tzw. osób usamodzielnianych pobierało świadczenie pieniężne na kontynuowanie nauki, w tym
5 osób, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 1 osoba po Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym oraz 17 osób, które opuściły rodziny zastępcze. Posiadanie statusu
ucznia lub studenta pozwala na comiesięczne pobieranie świadczenia w wysokości 566,00 zł
lub 528,90 zł – w przypadku ustawy o pomocy społecznej. Nierzadko jest to jedyny dochód
osób usamodzielnianych. Proces usamodzielnienia kończy zazwyczaj wypłacaniem pomocy na
zagospodarowanie i usamodzielnienie. Osoby w procesie usamodzielnienia są objęte
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wsparciem i pomocą pracowników socjalnych i innych specjalistów. Ponadto 9 osób
usamodzielnianych otrzymało pomoc na zagospodarowanie, w tym 6 osób, które opuściły
rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz 3 osoby, które opuściły placówkę opiekuńczowychowawczą.
W 2021 roku wypłacono 8 świadczeń pieniężnych na usamodzielnienie, w tym 3 osobom
usamodzielnianym, które opuściły rodziny zastępcze oraz 5 osobom, które opuściły placówkę
opiekuńczo-wychowawczą. Kwota na usamodzielnienie zależy od okresu pobytu dziecka
w pieczy. Kwota maksymalna wypłacana to: 7 458,00 zł na usamodzielnienie i 3 390,00 zł na
zagospodarowanie. Otrzymują ja osoby, które w pieczy zastępczej przebywały przynajmniej 3
lata.
Wydatki w roku 2021 r. w rozdziale rodziny zastępcze wraz z usamodzielnianymi wyniosły
1 696 364,47 zł. Ponadto zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
na każde dziecko do 18 roku życia umieszczone w pieczy zastępczej został wypłacony tzw.
„dodatek wychowawczy” w kwocie 500 zł miesięcznie. Dodatek wychowawczy otrzymało 149
dzieci.
Kierowanie do placówek opiekuńczo – wychowawczych
W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Lublińcu rozpatrzyło 472 wnioski o wydanie skierowania dla osoby
małoletniej do placówki opiekuńczo-wychowawczej. W 2021 r. wydano 10 skierowań. Należy
zaznaczyć,

że

współpraca

z

Centrum

Administracyjnym

Placówek

Opiekuńczo-

Wychowawczych z poszczególnymi placówkami odbywa się na bieżąco. Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczą również w posiedzeniach zespołów ds.
okresowej oceny sytuacji dziecka organizowanych przez dyrektora Placówek. Dodatkowo
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad ich działalnością.

Szkolenia
1. Dla sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
W ramach projektu „Lepszy start” dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
realizowane są szkolenia/warsztaty wzmacniające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze
rodziców zastępczych. W roku 2021 odbyły się szkolenia w zakresie: zaburzeń
rozwojowych dzieci, zaburzeń zachowania u dzieci, rozwiązywania sytuacji trudnych,
uzależnień. Poza tym realizowany jest również projekt „Rozwój rodzinnej pieczy
zastępczej”. Wartość projektu wynosi 556 794,54 zł, w tym dofinansowanie z UE 517
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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. W ramach projektu
utworzono i jest finansowany rodzinny dom dziecka. Ponadto prowadzone są różnego
rodzaju szkolenia, grupy wsparcia w celu podniesienia kompetencji opiekuńczowychowawczych rodziców zastępczych, natomiast dla dzieci prowadzone będą działania
profilaktyczno-terapeutyczne.
2. Dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej
Dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej realizowany był projekt
„Lepszy start”, który zakończył się we wrześniu 2021 r. W ramach projektu zrealizowane
zostały:
− trening kompetencji i umiejętności społecznych w ilości 24 godzin dydaktycznych,
− trening komunikacji społecznej w ilości 24 godzin dydaktycznych,
− zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla
dzieci i młodzieży w ilości 30 godzin dydaktycznych.
Ponadto

zorganizowany

został

10

dniowy

obóz

profilaktyczno-terapeutyczny

w Międzybrodziu Bialskim. Podczas obozu odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki zachowań
ryzykownych dla dzieci i młodzieży w ilości 20 godzin dydaktycznych.
Co więcej, od października 2019 r. realizowany jest projekt „Gotowi do startu 2.0”,
którego celem głównym jest aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu lublinieckiego w okresie 01.10.2019 r. –
30.04.2023 r. W ramach projektu w roku 2021 r. zrealizowane zostały następujące szkolenia:
− kurs obsługi kas fiskalnych,
− kurs kierowca operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym
napędem podnoszenia,
− kurs prawa jazdy kat. B i AM.,
− kurs stylizacji paznokci,
− kurs języka angielskiego i języka niemieckiego.
Projekt „Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej” również skierowany jest do dzieci
przebywających w pieczy zastępczej. Jego celem głównym jest wzrost dostępności i jakości
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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. W roku
2021 część rodzin z najmłodszymi dziećmi brała udział w indywidualnych konsultacjach
z fizjoterapeutą. Podczas spotkania wykonane zostało badanie postawy dziecka z informacją
zwrotną dla rodziców wraz z dalszymi wskazówkami postępowania w przypadku pojawienia
się problemu. Ponadto spotkania miały też charakter edukacyjny. Celem spotkań było
promowanie właściwych nawyków ruchowych, zwracanie uwagi na elementy otoczenia
prowokujące złą postawę u dzieci. Podczas spotkania rodzicom zastępczym przekazana została
wiedza jak dbać o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka.
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu posiadają licencję
Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie, do
prowadzenia szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej programem
szkoleniowym „Rodzina”. W latach ubiegłych tj. od 2006 r. do 2020 r. przeszkolono 143 osoby
(pełniące

obecnie

funkcje

rodzin

zastępczych

spokrewnionych,

niezawodowych

i zawodowych). W 2021 r. przeszkolono 9 osób – kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej niezawodowej, wydano 7 zaświadczeń kwalifikacyjnych. Pięć z rodzin
przeszkolonych w 2021 r. pełni już funkcję rodzin zastępczych niezawodowych. Odbyło się
również szkolenie rodzin spokrewnionych, w którym brało udział 8 osób. Planowane są (po
zebraniu odpowiedniej ilości kandydatów) szkolenia na rodziców zastępczych w roku 2022 r.
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 przypadała na realizację określonych
zadań w 2021 roku wynosiła 1 574 494,00 zł. W rozbiciu na rodzaje rehabilitacji przedstawia
się to następująco:
− rehabilitacja społeczna: 1 566 814,00 zł,
− rehabilitacja zawodowa: 7 680,00 zł.
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Realizacja zadań zakresu rehabilitacji społecznej

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
Wysokość środków przypadająca w roku sprawozdawczym na dofinansowanie
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych wynosiła 165 669,00 zł.
Wpłynęło 135 wniosków osób niepełnosprawnych, przy czym w 72 przypadkach wnioski
dotyczyły również opiekunów. Z powodu rezygnacji oraz ograniczonych środków
finansowych, dofinansowanie do turnusów

rehabilitacyjnych otrzymały 82 osoby

niepełnosprawne oraz 36 opiekunów, na łączną kwotę 165 669,00zł co stanowi 100%
przyznanych środków. Z powodu pandemii COVID-19 znacząco spadła liczba osób
ubiegających się o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w stosunku do roku 2020 – o 98
wnioskodawców. Wysokość dofinansowania w 2021 r. w podziale na poszczególne gminy
została przedstawiona w tabeli nr 9.
Tabela 9. Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
w 2021 r.
Liczba osób
Lp.

Gmina

Kwota dofinansowania

Liczba
Liczba
Koszt
Koszt
Razem
uczestników opiekunów
uczestników opiekunów

Razem

1.

Lubliniec

36

16

52

55 515,00

16 043,00 71 558,00

2.

Boronów

5

1

6

8 022,00

1 092,00

9 114,00

3.

Ciasna

0

0

0

0

0

0

4.

Herby

6

2

8

9 371,00

2 184,00

11 555,00

5.

Kochanowice

9

3

12

14 371,00

3 320,00

17 691,00

6.

Koszęcin

12

5

17

18 843,00

5 469,00

24 312,00

7.

Pawonków

3

2

5

4 762,00

2 170,00

6 932,00

8.

Woźniki

11

7

18

16 863,00

7 644,00

24 507,00

82

36

118

127 747,00 37 922,00 165 669,00

Razem

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Wysokość środków w ramach tego zadania wynosiła 18 112,36 zł. W 2021 roku wpłynęło
7 wniosków do imprez kulturalnych na kwotę 18 887,00 zł. Wszystkie wnioski zostały
rozpatrzone pozytywnie. Dofinansowanie otrzymali:
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− Polski Związek Niewidomych Koło w Lublińcu: dofinansowanie w wysokości
10 800,00 zł pozwoliło zorganizować wyjazd integracyjno-turystyczny Biały Dunajec,
Obchody Dnia Białej Laski, Śniadanie wielkanocne i Spotkanie wigilijne,
− Polski Związek Niewidomych Delegatura w Częstochowie: dofinansowanie
w wysokości 6 412,36 zł. pozwoliło mieszkańcom naszego powiatu na uczestnictwo
w obozie sportowo-rekreacyjnym do Krynicy oraz obozie sportowo-rekreacyjnym do
Niechorza,
− Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Słuchowo i Umysłowo „Uśmiech
Dziecka”: dofinansowanie w wysokości 900,00 zł pozwoliło na zorganizowanie
imprezy sportowej „Sportowy Dzień Dziecka”.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze
Wysokość środków w ramach tego zadania wynosiła 317 151,64 zł. Złożono w PCPR 594
wnioski. Dofinansowanie otrzymały 524 osoby na łączną kwotę 317 151,64 zł, co stanowi
100% przyznanych środków Funduszu. 8 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie
z przyczyn formalno-prawnych, 54 wnioski z powodu braku środków finansowych PFRON,
a 8 z powodu zgonu. Poniższa tabela nr 10 przedstawia wysokość dofinansowania z podziałem
na gminy.
Tabela 10. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
Lp.
Gmina
Liczba osób
Kwota
1.
Lubliniec
199
126 034,93 zł
2.
Boronów
14
5 026,00 zł
3.
Ciasna
66
29 019,88 zł
4.
Herby
30
34 839,56 zł
5.
Kochanowice
80
26 676,55 zł
6.
Koszęcin
66
34 042,77 zł
7.
Pawonków
36
35 066,55 zł
8.
Woźniki
33
26 445,40 zł
Razem

524

317 151,64 zł

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej
Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom
niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej
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i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia. Zastosowanie różnych technik terapii zajęciowej zmierza do rozwijania:
− umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
− psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności
zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie
pracy.
W powiecie lublinieckim Warsztaty Terapii Zajęciowej działają od 8 października 1994
roku. Utworzone zostały przy Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie
chorych w Lublińcu przy ul. Kochcickiej 14.
Zajęcia terapeutyczne odbywają się w 10 pracowniach: gospodarstwa domowego,
plastycznej, ceramicznej, haftu, krawieckiej, muzykoterapii i małych form teatralnych,
instrumentalnej, edukacyjnej, biurowej i stolarskiej. Uczestnicy korzystają również z zajęć
fizykoterapeutycznych i gimnastyczno-usprawniających.
Wysokość środków PFRON przeznaczonych na działalność Warsztatów Terapii
Zajęciowej wynosiła 1 084 800,00 zł. Koszt działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
w 2021 roku wynosił 1 205 334,00 zł. z czego kwota 1 084 800,00 zł. pochodziła z PFRON
(co stanowi 90% kosztów) natomiast 120 534,00 zł pochodziła z budżetu powiatu.
W zajęciach rehabilitacyjnych w WTZ brało udział 50 uczestników, w tym 14 mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej 14, 34 uczestników z terenu powiatu
lublinieckiego oraz 2 osoby z powiatu tarnogórskiego.
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zarządzeniem nr 49/2019 Starosty Lublinieckiego z dnia 10 lipca 2019 roku została
powołana po raz kolejny na okres czterech lat, Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób
Niepełnosprawnych. W skład Powiatowej Rady wchodzą przedstawiciele organizacji
pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu
Lublinieckiego.
W 2021 roku z powodu COVID-19 odbyły się 2 posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych jako telekonferencje za pomocą komunikatora WhatsApp. Jedno
posiedzenie Rady odbyło się w siedzibie PCPR w Lublińcu, na którym opiniowany był Program
działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030. Program uzyskał pozytywną
opinię Rady.
Inne tematy posiedzeń to m.in. opiniowanie projektów uchwał przyjmowanych przez Radę
Powiatu pod kątem ich skuteczności dla osób niepełnosprawnych, ustalenia zasad wyboru
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wniosków do dofinansowania, ustalenia dotyczące wysokości limitów dofinansowania do
poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2021 roku. Z uwagi na przekazanie
przez Zarząd PFRON w Warszawie niewystarczających środków finansowych, na wniosek
Rady Zarządzeniem nr 7 z dnia 04 marca 2021 roku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lublińcu wprowadzone zostały zasady merytorycznej kwalifikacji wniosków oraz
limity dofinansowania ze środków PFRON do zadań w ramach rehabilitacji społecznej
realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w 2021 roku.
W posiedzeniach Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych uczestniczyli
przedstawiciele instytucji niereprezentowanych w Radzie tj. Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
W dniu 28 marca 2012 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła do realizacji pilotażowy
program „Aktywny samorząd”, którego realizacja została powierzona samorządom
powiatowym (dla tych, które przyjęły zaproszenie PFRON do współpracy przy realizacji tego
programu). Formy wsparcia przewidziane i opisane w programie adresowane są do
uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne
i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Formy wsparcia w 2021 r.,
które obejmował przedmiotowy program zostały przedstawione w tabeli nr 11.
Tabela 11. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar A – likwidacja bariery transportowej
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla
Zadanie 1
osób z dysfunkcją narządu ruchu
Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu
Zadanie 3
w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla
Zadanie 4
osób z dysfunkcją narządu słuchu
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
Zadanie 1 oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn
górnych
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
Zadanie 2
sprzętu elektronicznego i oprogramowania
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
Zadanie 3
oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku
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pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
Zadanie 4 oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w
komunikowaniu się za pomocą mowy
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
Zadanie 5
elektronicznego, zakupionego w ramach programu
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
Zadanie 2
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
Zadanie 3
rozwiązania techniczne
Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
Zadanie 5
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wysokość środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu
„Aktywny samorząd” w 2021 r. kształtowała się następująco4:
− w ramach Modułu I: 175 320,00 zł,
− w ramach Modułu II: 98 000,00 zł.
W roku sprawozdawczym złożonych zostało 59 wniosków o dofinansowanie ze środków
PFRON realizacji programu „Aktywny samorząd”. Zawartych zostało 55 umów, w tym: 29 –
w ramach Modułu I, 26 – w ramach Modułu II. Wypłacone zostało dofinansowanie w łącznej
wysokości 219 687,00 zł. Dwa wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z powodów formalnych
a dwie osoby wycofały wniosek. Szczegółowa lista wniosków dofinansowanych w 2021 r.
w ramach programu „Aktywny samorząd” została przedstawiona w tabeli nr 12.
Tabela 12. Wnioski dofinansowane w 2021 r. w ramach programu „Aktywny Samorząd”
Liczba Obszar
Kwota
Lp.
Gmina
Rodzaj pomocy
osób wsparcia
dofinansowania
pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania
Obszar A
1.
Lubliniec
1
do posiadanego samochodu dla
6 000,00 zł
Zadanie 1
osób z dysfunkcją narządu
ruchu

4

Środki PFRON otrzymane zgodnie z zawartą umową z dnia 25 kwietnia 2018 r.
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2.

3.

4.

5.

1

Obszar B
Zadanie 1

1

Obszar C
Zadanie 1

2

Obszar C
Zadanie 2

1

Obszar C
Zadanie 5

8

Moduł II

1

Obszar B
Zadanie 1

1

Obszar B
Zadanie 2

1

Obszar B
Zadanie 1

1

Obszar B
Zadanie 1

3

Obszar C
Zadanie 5

3

Moduł II

1

Obszar B
Zadanie 4

Boronów

Ciasna

Herby

Kochanowice

pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
elementów oraz
oprogramowania
pomoc w zakupie wózka
inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym
pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej
posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym
pomoc w zakupie skutera
inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym lub
oprzyrządowania
elektrycznego do wózka
ręcznego
pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie
wyższym
pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
elementów oraz
oprogramowania
dofinansowanie szkoleń w
zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu
elektronicznego i
oprogramowania
pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
elementów oraz
oprogramowania
pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
elementów oraz
oprogramowania
pomoc w zakupie skutera
inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym lub
oprzyrządowania
elektrycznego do wózka
ręcznego
pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie
wyższym
pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
elementów oraz

3 735,00 zł

9 400,00 zł

1 900,00 zł

7 500,00 zł

30 789,75 zł

6 300,00 zł

2 000,00 zł

7 879,50 zł

4 005,00 zł

20 900,00 zł

4 675,00 zł
3 581,10 zł
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6.

7.

8.

3

Moduł II

1

Obszar A
Zadanie 1

2

Obszar B
Zadanie 1

4

Obszar C
Zadanie 2

8

Moduł II

1

Obszar A
Zadanie 1

2

Obszar C
Zadanie 2

3

Obszar B
Zadanie 1

2

Obszar C
Zadanie 2

4

Moduł II
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X

Koszęcin

Pawonków

Woźniki

Razem

oprogramowania dla osób z
dysfunkcją narządu słuchu i
trudnościami w
komunikowaniu się za pomocą
mowy
pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie
wyższym
pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania
do posiadanego samochodu
pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
elementów oraz
oprogramowania
pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej
posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym
pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie
wyższym
pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania
do posiadanego samochodu dla
osób z dysfunkcją narządu
ruchu
pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej
posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym
pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
elementów oraz
oprogramowania
pomoc w utrzymaniu
sprawności technicznej
posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym
pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie
wyższym
X

7 050,00 zł
6 000,00 zł

11 091,59 zł

14 000,00 zł

23 134,05 zł

5 100,00 zł

7 000,00 zł

17 627,19 zł

6 405,00 zł

13 613,75 zł
219 686,93 zł
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Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób
niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem
osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Formy wsparcia
ukazuje tabela nr 13.
Tabela 13. Formy wsparcia w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami
III”
Obszar A
Zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub
Obszar B
środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
Obszar C
Tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
Obszar D
Likwidacja barier transportowych
Dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących
Obszar E
aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji
Obszar F
infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej
Skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na
Obszar G
finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej
osób niepełnosprawnych
W 2021 roku dofinansowanie otrzymali następujący Projektodawcy:
− w ramach Obszaru D – likwidacja barier transportowych:
Gmina Kochanowice: dofinansowanie w wysokości 181 548,00 zł do projektu pn. „Zakup
środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Gminy Kochanowice”,
− w ramach Obszaru B – likwidacja barier architektonicznych:
Powiat Lubliniecki na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Lublińcu: dofinansowanie w wysokości 20 181,94 zł do projektu pn. „Platforma
schodowa – SOSW Lubliniec”.
Likwidacja barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się
Wysokość środków w ramach tego zadania w 2021 r. wyniosła 220 723,00 zł. Złożonych
zostało 76 wniosków, z czego umów zawartych było 59. Wypłacono dofinansowanie na kwotę
220 723,00 zł, co stanowi 100% przyznanych środków.
Wnioski rozpatrzone negatywnie:
− z powodu ograniczonych środków PFRON oraz liczbę złożonych wniosków (11),
− z przyczyn formalno-prawnych (2),
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− rezygnacja osób z dofinansowania (2),
− zgon wnioskodawcy (2).
Kwoty

uzyskanych

dofinansowań

do

likwidacji

barier

architektonicznych,

w komunikowaniu się oraz technicznych, z podziałem na gminy oraz liczbę osób, zostały
ukazane w poniższych tabelach nr 14 i 15.

Tabela 14. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
Liczba
Lp.
Gmina
Przedmiot dofinansowania (szt.)
Kwota
osób
1.
Lubliniec
3 Pomoc dotyczyła:
18 000,00 zł
2. Kochanowice 1 - przystosowania łazienek do potrzeb osób 7 000,00 zł
3.
Ciasna
1 niepełnosprawnych (8)
7 000,00 zł
zakupu
i
montażu
windy
do
transportu
pionowego
4.
Herby
2
19 000,00 zł
wew. budynku (1)
5.
Boronów
0 - przystosowania podłóg (1)
0,00 zł
6.
Koszęcin
2 - zakup i montaż poręczy przyschodowej (1)
37 000,00 zł
7.
Pawonków
0 - zakup i montaż krzesła schodowego zewnętrznego
0,00 zł
8.
Woźniki
3 (1)
18 000,00 zł
Razem
12
X
106 000,00 zł
Tabela 15. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
Liczba
Lp.
Gmina
Przedmiot dofinansowania (szt.)
Kwota
osób
- rower trójkołowy elektryczny (2)
- łóżko rehabilitacyjne elektryczne (3)
- podnośnik sufitowy (1)
1.
Lubliniec
17 - podnośnik transportowy (1)
34 912,00 zł
- odtwarzacz książek mówionych (1)
- sprzęt elektroniczny typu: tablet, laptop,
komputer stacjonarny (9)
2.
Boronów
1
- laptop (1)
1 500,00 zł
- rower trójkołowy elektryczny (2)
3.
Ciasna
5
- łóżko rehabilitacyjne elektryczne (1)
10 500,00 zł
- sprzęt elektroniczny typu: tablet, laptop (2)
- C-Eye – system do neurorehabilitacji
i komunikacji (1)
4.
Herby
3
29 200,00 zł
- podnośnik transportowy (1)
- telefon dla osoby niedowidzącej (1)
- odtwarzacz książek mówionych (1)
5.
Kochanowice
2
2 000,00 zł
- sprzęt komputerowy (1)
- sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym
oprogramowaniem (1)
- sprzęt elektroniczny typu: tablet, laptop (4)
6.
Koszęcin
12
21 211,00 zł
- podnośnik transportowy (1)
- szyny najazdowe (1)
- łóżko rehabilitacyjne elektryczne (3)
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7.

Pawonków

3

8.

Woźniki

4

Razem

- powiększalnik (1)
- telefon dla niewidomych (1)
- łóżko rehabilitacyjne elektryczne (1)
- sprzęt komputerowy (2)
- łóżko rehabilitacyjne elektryczne (1)
- laptop (1)
- podnośnik transportowy (1)
- rower elektryczny (1)

47

5 000,00 zł
10 400,00 zł
114 723,00 zł

X

6. Transport zbiorowy i drogi publiczne

Komunikacja zbiorowa
Komunikacja zbiorowa na terenie powiatu lublinieckiego w roku 2021 wykonywana była
przez 10 przewoźników komercyjnych w transporcie drogowym oraz przez przewoźników
kolejowych.

Przy

drogach

powiatowych

zlokalizowanych

jest

71

przystanków

komunikacyjnych.
Rejestracja pojazdów
Tabela 16. Dane dotyczące rejestracji pojazdów w 2021 r.
ROK 2020
Liczba wydanych
9676 szt.
dowodów rejestracyjnych
Liczba zarejestrowanych
7968 szt.
pojazdów

ROK 2021
9881 szt.
9478 szt.

W 2021 r. wydano 9881 szt. dowodów rejestracyjnych, czyli o 205 szt. więcej niż
w 2020 r. W 2021 r. zarejestrowano 9478 pojazdów5 – o 1510 pojazdów więcej niż w 2020 r.

Uprawnienia do kierowania pojazdami
W 2021 r. wydano 2079 szt. krajowego praw jazdy (w 2020 r. wydano 2069 szt., czyli
w 2021 r. wydano więcej o 10 szt.) oraz 12 szt. praw jazdy międzynarodowego.
W 2021 r. zatrzymano (cofnięto) 127 szt. praw jazdy (w 2020 r. zatrzymano 181 szt. czyli
w 2021 r. zatrzymano mniej o 54 szt.).

5

Liczba zarejestrowanych pojazdów została podana na podstawie liczby wydanych znaków legalizacyjnych.

62
RAPORT O STANIE POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2021 ROK

Liczba ośrodków szkolenia kierowców działających na terenie powiatu
oraz liczba instruktorów
Do rejestru podmiotów prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców na terenie powiatu
lublinieckiego wpisanych jest 10 OSK – w roku 2021. Natomiast do ewidencji instruktorów
nauki jazdy wpisanych jest 40 instruktorów.
Liczba funkcjonujących stacji kontroli pojazdów
Do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów na terenie powiatu
lublinieckiego wpisanych jest 13 SKP.

Drogi w powiecie
1. Długość dróg powiatowych w powiecie lublinieckim wynosi 242,409 km, w tym:
− 206,435 km dróg utwardzonych,
− 35,974 km dróg gruntowych.
2. Ilość kilometrów dróg w podziale na pojęcia budowa, przebudowa, remont drogi:
− budowa drogi – 0 km,
− przebudowa drogi – 4,380 km (2336 S Lubsza – Woźniki),
− remont drogi – 1,069 km (ul. Florianek, Woźniki + 2335 S Dąbrowa).
3. Naprawa uszkodzonych fragmentów:
W roku 2021 do naprawy uszkodzonych fragmentów dróg powiatowych wykorzystano:
− Remont cząstkowy remonterem samojezdnym typu Patcher – 355 t,
− Remont nawierzchni gruntowych (uzupełnienie kruszywa, równanie, wałowanie) –
8089 m2,
− Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego – 450 m2,
− Wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego – 439 m2,
− Ścinanie poboczy – 1605 m2,
− Odmulenie rowów – 1648 m2.
4. Chodniki wybudowane (w ramach przebudowy drogi powiatowej 2336 S Lubsza –
Woźniki): 2397 m2.
5. Drogi rowerowe wybudowane: 0 m2.
6. Bus-pasy (wyremontowane/wybudowane/przebudowane/rozbudowane): 0 km.
7. Powierzchnia chodników i dróg rowerowych – 147 501 m2.

63
RAPORT O STANIE POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2021 ROK

Koszty zimowego oraz bieżącego utrzymania dróg
Koszt zimowego utrzymania dróg (akcja zima 2020-2021): 440 652,96 zł (bez Gminy
Woźniki).
Koszt bieżącego utrzymania dróg w 2021 r.:
1. Umowa dot. bieżącego utrzymania dróg powiatowych: 341 752,03 zł (bez Gminy
Woźniki i bez przeglądu i remontu kosiarki),
2. Umowa dot. oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu: 47 509,98 zł (bez
gminy Woźniki),
3. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych wraz z oznakowaniem i urządzeniami
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zimowym utrzymaniem w Gminie Woźniki:
480 000,00 zł,
4. 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 2021 r.
wyniósł 1 329 914,97 zł.
Średni koszt przebudowy 1 km drogi uzależniony jest od wielu czynników, m.in. wyników
badań geologicznych, ilości i grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych, ilości sieci,
które należy przebudować, czy dany odcinek znajduje się w terenie zabudowanym czy
niezabudowanym. Średni koszt przebudowy 1 km dla drogi powiatowej, opierając się
o kosztorys przebudowy drogi powiatowej 2336 S Lubsza – Woźniki – 1 034 856,71 zł (bez
naruszania podbudowy drogi, bez przebudowy sieci energetycznej, wodociągowej,
telekomunikacyjnej).
Sumaryczna informacja nt. oceny stanu technicznego dróg powiatowych
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane „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 wyżej wymienionym 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. Kolejny
przegląd dróg powiatowych planowany jest na rok 2024.
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Wykaz robót wykonanych w 2021 r. siłami własnymi Powiatu
Prace wykonywane przez pracowników drogowych Starostwa Powiatowego są zlecane na
bieżąco w ramach potrzeb. Do głównych wykonywanych zadań należy:
1. Wykonywanie remontów cząstkowych masą na zimno na drogach powiatowych –
w roku 2021 do tego celu wykorzystano 29 ton masy na zimno,
2. Koszenie traw w pasach drogowych,
Na terenie zabudowanym m. Lubliniec:
− ul. Podmiejska,
− ul. Droniowicka i Droniowiczki,
− ul. Żwirki i Wigury,
Na terenie powiatu lublinieckiego:
− miejsca wymagające poprawy widoczności (np. skrzyżowania, łuki drogi),
3. Prostowanie, regulacja, poprawa zamocowania znaków drogowych,
4. Zbieranie nieczystości organicznych i nieorganicznych z pasów dróg powiatowych,
5. W okresie zimowym:
− Odśnieżanie parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego i budynku PCUS,
6. Usuwanie i pielęgnacja krzewów i drzew przydrożnych
− usuwanie krzewów i drzew (do 50 cm w obwodzie) zagrażających bezpieczeństwu
ruchu drogowego lub ograniczających widoczność,
− pielęgnacja drzew i krzewów – przycinanie, odcinanie posuszu.
Wykaz robót zlecanych podmiotom zewnętrznym
1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników i dróg pieszo-rowerowych na
terenie powiatu lublinieckiego – 440 652,96 zł,
2. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu lublinieckiego w gminach:
Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec i Pawonków –
341 752,03 zł,
3. Bieżące

utrzymanie

oznakowania

pionowego

i

poziomego

oraz

urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Lublinieckiego na
terenie gmin: Ciasna, Boronów, Herby, Pawonków, Lubliniec, Kochanowice, Koszęcin
– 47 509,98 zł,
4. Usunięcie 12 szt. drzew z pasów drogowych dróg powiatowych – 11 880,00 zł,
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5. Odbudowa i zabezpieczenie wyrwy w nasypie drogi powiatowej nr 2322 S biegnącej
wzdłuż rowu i przepustu w m. Kośmidry – 14 875,40 zł,
6. Koszenie traw przy drogach powiatowych – 38 000,00 zł,
7. Pielęgnacja zieleni przydrożnej na terenie miasta Lubliniec – 9000,00 zł,
8. Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2315 S w m. Lubockie – 22 717,20 zł,
9. Pomiary ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg powiatowych –
29 568,00 zł,
10. Wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu dróg powiatowych 2330
S ul. Biała Kolonia w Lublińcu, 2347 S ul. Podmiejska w Lublińcu, 2322 S ul. M.C.
Skłodowskiej w Lublińcu, 2351 S ul. P. Stalmacha w Lublińcu, 2351 S od krzyżowania
DK 11 do gr. powiatu – 4000,00 zł,
11. Usuwanie martwych zwierząt z dróg powiatowych powiatu lublinieckiego –
18 144,00 zł,
12. Holowanie i parkowanie pojazdów o DMC do 3,5 tony – 7163,00 zł,
13. Wycena pojazdów o DMC do 3,5 tony usunięte z dróg na terenie powiatu lublinieckiego
– 900,00 zł,
14. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z ramką montażową – 251 694,90 zł.
W 2021 r. Gmina Woźniki na mocy obowiązującego porozumienia o powierzeniu zarządu
nad drogami powiatowymi, udzielając powiatowi pomocy finansowej wykonała następujące
zadania:
− „Remont drogi powiatowej nr 2335S na odcinku Polski Las do Kolonii Woźnickiej” za
kwotę 550 000, 00 zł. Wykonano nawierzchnię asfaltową (dotychczas gruntową
wzmocnioną) na odcinku drogi o długości 892 mb o powierzchni 3568m2.
− „Remont drogi powiatowej nr 2336S ul. Florianek w Woźnikach” za kwotę 100 000,00
zł. Wykonano wymianę nawierzchni asfaltowej na odcinku 177 mb o powierzchni
1106,25m2.

7. Geodezja, kartografia i kataster
Liczba spraw załatwionych w Wydziale Geodezji i Kartografii w 2021 r. została
przedstawiona w poniższych tabelach nr 17 i 18.
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Tabela 17. Liczba spraw załatwionych w Wydziale Geodezji i Kartografii w 2021 r.
Lp.
Tematyka
Ilość spraw
1.
Ilość obsłużonych geodetów oraz petentów
8640
Ilość wprowadzonych zmian do Ewidencji Gruntów
2.
10244
i Budynków
3.
Ilość wydanych decyzji z zakresu geodezji
7
Ilość zakończonych spraw 2021r. z wpływem w 2021r.
4.
1156
lub latach wcześniejszych
Informacja w tabeli
5.
Stopień digitalizacji Ewidencji Gruntów i Budynków
nr 18
Ogółem:
20047
Tabela 18. Informacje dot. stopnia digitalizacji Ewidencji Gruntów i Budynków
Ilość baz
W tym spełniająca
Ilość
Ilość baz założonych, które
Bazy
wymogi
założonych
do
trzeba dostosować
(52 obręby w powiecie)
aktualnych
baz
założenia do aktualnych
przepisów prawa
przepisów
EGIB
(ewidencja gruntów i
45
8
7
37
budynków)
BDOT500
(baza danych obiektów
0
0
52
0
topograficznych)
GESUT
(geodezyjna ewidencja
0
0
52
0
sieci uzbrojenia terenu)
BDSOG
(baza szczegółowych
52
0
0
52
osnów geodezyjnych)

8. Administracja architektoniczno-budowlana
Szczegółowe informacje dotyczące powierzchni nieruchomości zostały ukazane w tabeli nr
19.
Tabela 19. Zestawienie powierzchni nieruchomości, których właścicielem lub
współwłaścicielem jest Powiat Lubliniecki
Lp.
Nieruchomości
Powierzchnia
Dla których właścicielem jest Powiat Lubliniecki (stan
1.
13,8401 ha
na dzień 31.12.2021 r.)
Dla której Powiat Lubliniecki jest współwłaścicielem
2.
0,2753 ha
1/2 części
Dla których właścicielem jest Powiat Lubliniecki
3.
29,6811 ha
z ustanowionym trwałym zarządem
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4.
5.

Dla których właścicielem jest Powiat Lubliniecki,
a oddanych w użytkowanie
Dla których właścicielem jest Powiat Lubliniecki,
a stanowiących drogi o uregulowanym stanie prawnym

0,9948 ha
30,9538 ha

W powiatowym zasobie nieruchomości na dzień 31 grudnia 2021 r. znajdowały się
następujące nieruchomości zabudowane:
1. Nieruchomość położona w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, oznaczona na mapie 6,
obręb Lubliniec, działka nr 3003/34, o pow. 0,5048 ha, na której usytuowany jest
budynek Starostwa Powiatowego,
2. Nieruchomość położona w Lublińcu przy ul. Żwirki i Wigury 3, oznaczona na mapie 6,
obręb Lubliniec, działka nr 3876/328, o pow. 0,2459 ha, na której usytuowany jest
budynek dawnego Szpitala Wewnętrznego i budynek gospodarczy,
3. Nieruchomość położona w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9, oznaczona na mapie 6,
obręb Lubliniec, działki nr 3703/347, 3704/347, 3705/347, 3718/348, 3719/348,
3720/348, 3706/347, 3707/347, 3709/349, 3710/349, o łącznej pow. 0,5937 ha, na której
zlokalizowane jest Powiatowe Centrum Usług Społecznych,
4. Nieruchomość położona w Lublińcu, oznaczona na mapie 1 Park Miejski, obręb
Lubliniec, działka nr 495/16, o pow. 0,0225 ha, na której usytuowany jest budynek
przepompowni ścieków,
5. Nieruchomość położona w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej 27, oznaczona na mapie 7
Molna, obręb Lubliniec, działka nr 101/6, o pow. 8,5589 ha, na której usytuowany jest
budynek pałacowy i były Dom Dziecka,
6. Współwłasność z Gminą Lubliniec (w ½ części) nieruchomości położonej w Lublińcu
przy ul. P. Stalmacha, działki nr 3955/315, 3956/315, 3625/313, o łącznej pow. 0,2753
ha, na której usytuowany jest budynek dawnej szkoły specjalnej,
7. Nieruchomość położona w Lublińcu, działka nr 2205/358, oznaczona na k.m. 2
o powierzchni 0,7962 ha położona przy ulicy Grunwaldzkiej 64 w Lublińcu,
8. Nieruchomość położona w Koszęcinie, działka nr 2569/30, oznaczona na k.m. 2
o powierzchni 0,0106 ha.
W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Powiat Lubliniecki przeprowadził 7
przetargów w przedmiotowym zakresie. Przeznaczono do sprzedaży następujące działki: 101/6,
w Ciasnej, 3876/328, 1978/107, 2081/107, 2082/107, 2083/107, 1976/107, 1979/107,

68
RAPORT O STANIE POWIATU LUBLINIECKIEGO ZA 2021 ROK

1980/107, 1986/107, 1990/107, 1984/107, 1985/107, 1991/107, 1993/107, 1994/107, 1995/107,
1918/107 oraz 1/3 udziału w działce 1970/107 w Lublińcu.
Sprzedano 15 działek oraz 1/3 udziału w działce 1970/107, położonych w Lublińcu
w rejonie ul. Kochcickiej i Częstochowskiej a także ulicy Orzechowej o numerach
ewidencyjnych: 2081/107, 2082/107, 2083/107, 1976/107, 1979/107, 1980/107, 1986/107,
1990/107, 1984/107, 1985/107, 1991/107, 1993/107, 1994/107, 1995/107, 1918/107 o łącznej
powierzchni 2,1888 ha.
Ilość spraw przeprowadzonych przez Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu
Państwa i Gospodarki Mieniem w roku 2021 w sprawie regulacji stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe wyniosła: 12.
W roku 2021 nie ustanowiono służebności przesyłu lub przejazdu i przechodu na
nieruchomościach, dla których właścicielem jest Powiat Lubliniecki.
W roku 2021 podpisano 14 umów najmu lokali znajdujących się w budynku Powiatowego
Centrum Usług Społecznych. Łączna ilość umów najmu pomieszczeń w PCUS wynosi 34.
Stan spraw w Wydziale Budownictwa i Architektury w 2021 r. kształtował się następująco:
1. Liczba przyjętych wniosków o pozwolenie na budowę – 970,
2. Liczba wydanych decyzji – 1012, w tym:
− liczba wydanych decyzji pozytywnych o pozwoleniu na budowę – 932,
− liczba wydanych decyzji odmownych – 9,
− liczba wydanych decyzji umorzeniowych – 47,
− liczba wydanych decyzji na rozbiórkę – 24,
3. Liczba przyjętych zgłoszeń z projektem budowlanym – 173, w tym:
− wycofanych – 10,
− sprzeciw do zgłoszenia – 5,
4. Liczba przyjętych zgłoszeń na roboty budowlane – 438, w tym:
− decyzje sprzeciw do zgłoszenia – 12,
− rozbiórki – 49,
− wycofano – 43,
5. Ilość pozwoleń na realizację inwestycji drogowej – 5.
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9. Ochrona środowiska i przyrody, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe
W 2021 r. wykaz spraw realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa kształtował się następująco:
1. Wydane pozwolenia w 2021 r.:
− na wytwarzanie odpadów: 0 decyzji,
− na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza: 1 decyzja,
2. Wydane zezwolenia w 2021 r.:
− na zbieranie i przetwarzanie odpadów: 8 decyzji,
− na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej: 118 decyzji,
− na rekultywację gruntów: 6 decyzji,
− na usunięcie drzew: 97 decyzji,
− decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu: 0 decyzji,
− decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach: 0 decyzji,
3. Wydane w 2021 r. karty wędkarskie: 87 szt.,
4. Rejestracja w 2021 r. zwierząt podlegających przepisom CITES: 30 szt.,
5. Rejestracja w 2021 r. jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 mb: 10
szt.,
6. Wydane w 2021 r. zaświadczenia dot. objęcia gruntów uproszczonym planem
urządzenia lasu: 1056 szt.,
7. Nadzór nad lasami na podstawie UPUL6: powierzchnia – 2 210,4446 [ha], w tym:
− Nadleśnictwo Herby: 356,9334 [ha],
− Nadleśnictwo Koszęcin: 832,9232 [ha],
− Umowa – zlecenie: 1020,588 [ha].
Główne zbiorniki retencyjne na terenie powiatu lublinieckiego:
− zbiornik Hadra I,
− zbiornik Lisów,
− zbiornik Widawa,
− zbiornik Droniowiczki.

6

UPUL – Uproszczony Plan Urządzenia Lasu
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Funkcjonujące na terenie powiatu lublinieckiego spółki wodne wraz z obszarem ich
działania:
1. Terenowa Spółka Wodna Sadów (obszar działania: część Sadowa i część Molnej),
2. Powiatowy Związek Spółek Wodnych w Lublińcu zrzeszający:
− Gminną Spółkę Wodną Boronów (obszar działania: teren gminy Boronów),
− Gminną Spółkę Wodną Kochanowice (obszar działania: teren gminy Kochanowice),
− Gminną Spółkę Wodną Lubliniec (obszar działania: teren gminy Lubliniec),
− Gminną Spółkę Wodną Koszęcin (obszar działania: teren gminy Koszęcin),
− Gminną Spółkę Wodną Pawonków (obszar działania: teren gminy Pawonków).
10. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
Stopa bezrobocia dla powiatu wyszacowana przez GUS na koniec grudnia 2020 r.
kształtowała się na poziomie 5,9 %, w kraju wynosiła – 6,3%, a w województwie śląskim –
4,9 %. Natomiast stopa bezrobocia dla powiatu wyszacowana przez GUS na koniec grudnia
2021 r. wynosiła 5,2 %, w kraju – 5,4 %, a w woj. Śląskim – 4,2 %.
Szczegółowe informacje dotyczące liczby bezrobotnych w Powiecie Lublinieckim
w podziale na wiek, wykształcenie oraz staż w pracy zgodnie ze stanem na koniec 2020 r.
i 2021 r. ukazało w tabeli nr 20.
Tabela 20. Liczba osób bezrobotnych w podziale na wiek, wykształcenie i staż pracy
zgodnie ze stanem na koniec roku 2020 r. i 2021 r.
Liczba bezrobotnych
31.12.2020
31.12.2021
Ogółem
1678
1473
18-24
25-34
35-44
Wiek
45-54
55-59
60-64
wyższe
policealne i średnie zawodowe
Wykształcenie
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne i niższe
do 1 roku
1-5
Staż pracy
5-10
10-20

231
488
394
309
177
79
230
394
175
510
369
269
474
308
269

203
379
377
276
166
72
179
334
164
436
360
225
400
268
255
71
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20-30
30 lat
bez stażu

159
75
124

145
61
119

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy dysponował kwotą 1 870 571,55zł środków
Funduszu Pracy. Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, a także
liczba uczestników poszczególnych form przedstawiała się następująco:
Tabela 21. Wydatkowanie środków Funduszu Pracy z uwzględnieniem formy aktywizacji
oraz liczby uczestników
Faktyczne
Forma aktywizacji
wykorzystanie środków
Liczba uczestników
(w zł)
Szkolenia
20 725,00
8
Prace interwencyjne
247 063,11
37
Roboty publiczne
50 724,75
9
Staże
618 597,20
69
Koszty dojazdu na szkolenie
274 33
4
Stypendia szkoleniowe
5 586,50
8
Stypendia na studia podyplomowe
8 034,79
4
Koszty studiów podyplomowych
12 880,00
4
Koszty badań lekarskich
0,00
0
Prace społecznie użyteczne
46 642,92
37
Dofinansowanie wynagrodzeń 50+
63 513,33
7
Bony zatrudnieniowe
220 746,64
18
Dotacje na podjęcie działalności
451 305,00
23
gospodarczej
Bon na zasiedlenie
40 000,00
4
Koszty wyposażenia i doposażenia
40 000,00
2
stanowiska pracy
Razem
1 826 093,57
234
Wydatkowano 97,62% przyznanego limitu.
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej za 2021 r. wyniósł 90,51%, natomiast wskaźnik
efektywności kosztowej za 2021 r. – 17 146,43 zł.
W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy realizował także zadania wynikające z ustawy z dnia 2
marca

2020

roku

o

szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
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sytuacji kryzysowych tj. (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.). Prezentowane poniżej dane
obejmują okres dłuższy niż cały rok 2021 r. tj. od 01.04.2020 r. do 31.12.2021 r.
1. Wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, o którym mowa w art. 15
zzb:
Ogółem wpłynęło – 421wniosków
Rozpatrzonych pozytywnie – 375 wniosków
Kwota dotacji we wnioskach rozpatrzonych pozytywnie – 11 677 890,52 zł
2. Wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
o których mowa w art. 15zzc:
(Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych)
Ogółem wpłynęło – 729 wniosków
Rozpatrzonych pozytywnie – 700 wniosków
Kwota dotacji we wnioskach rozpatrzonych pozytywnie – 3 839 080,00 zł
3. Wnioski o jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15zzd:
(Pożyczka bezzwrotna na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności)
Ogółem wpłynęło – 3520 wniosków
Rozpatrzonych pozytywnie – 3371 wniosków
Kwota dotacji we wnioskach rozpatrzonych pozytywnie – 16 741 086,62 zł
4. Wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, o którym mowa w art. 15zze:
(Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego)
Ogółem wpłynęło – 3 wnioski
Rozpatrzonych pozytywnie – 1 wniosek
Kwota dotacji we wnioskach rozpatrzonych pozytywnie – 595 701,81 zł
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5. Wnioski o dotację, o której mowa w art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19:
(Jednorazowe dotacje z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej przez mikro przedsiębiorców lub małych przedsiębiorców)
Ogółem wpłynęło – 186 wniosków
Rozpatrzonych pozytywnie – 133 wnioski
Kwota dotacji we wnioskach rozpatrzonych pozytywnie – 665 000,00 zł
6. Wnioski o dotację przyznawane na podstawie rozporządzeń w sprawie wsparcia
uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych w skutek pandemii COVID-19:
Ogółem wpłynęło – 894 wnioski
Rozpatrzonych pozytywnie – 808 wniosków
Kwota dotacji we wnioskach rozpatrzonych pozytywnie – 4 035 000,00zł
7. Wnioski o dotacje przyznawane na podstawie o której mowa w art. 15zze4a 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 (sklepiki szkolne):
Ogółem wpłynęło – 7 wniosków
Rozpatrzonych pozytywnie – 5 wniosków
Kwota dotacji we wnioskach rozpatrzonych pozytywnie – 25 000,00 zł
Ponadto w roku 2021 r. w ramach tarcz antykryzysowych, mających za zadanie
przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 dla przedsiębiorców, Powiatowy Urząd
Pracy wydatkował środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Pracy:
− Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – 453 323,95 zł,
− Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – 382 186,92 zł,
− Ogółem Europejski Fundusz Społeczny – 835 510,17 zł,
− Fundusz Pracy – 5 831 172,43 zł.
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Pozostałe informacje dotyczące projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Lublińcu w roku 2021 r. znajdują się w rozdziale VI podrozdziale 13 pkt. 13.
11. Nieodpłatna pomoc prawna oraz ochrona praw konsumenta
Wymiar udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej
W 2021 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 udostępnienie pomieszczenia biurowego wraz
z miejscem dla osób oczekujących.
Ze stowarzyszeniami, 22 grudnia 2020 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 2021
roku.
− DOGMA: umowa nr WSO.5330.181.2020
− ETOH: umowa nr WSO.5300.183.2020
21 października 2020 roku podpisano również dwa porozumienia na prowadzenie punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej z Okręgową Radą Adwokacką nr WSO.5330.125.2020 oraz
Okręgową Izbą Radców Prawnych nr WSO.5330.126.2020.
Zgodnie z porozumieniami, ORA7 i OIRP8 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 trwającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii,
do końca maja 2021 roku działalność stacjonarnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego była zawieszona, a pomoc prawna i obywatelska
udzielana była wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym głównie

7
8

ORA – Okręgowa Rada Adwokacka
OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych
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za pośrednictwem rozmowy telefonicznej z adwokatem, radcą prawnym lub doradcą
obywatelskim. Od czerwca 2021 roku na terenie powiatu lublinieckiego wprowadzono
hybrydowy system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
co oznacza, że osoba zainteresowana może skorzystać albo z rozmowy telefonicznej albo
z wizyty osobistej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego.
W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na
terenie powiatu lublinieckiego udzielono łącznie 773 porady, z tego 532 porad udzielono
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
prowadzonych przez stowarzyszenia. Najwięcej porad dotyczyło prawa cywilnego, następnie
prawa rodzinnego i administracyjnego za wyjątkiem prawa podatkowego. Szczegółowe dane
odnośnie udzielonych porad zawiera zbiorcza informacja o wykonaniu zadania polegającego
na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
i edukacji prawnej sporządzona przez Starostę Lublinieckiego za każdy kwartał 2021 roku.
Na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukację prawną
przeznaczono zgodnie z umową 9/2021/NPP z dnia 30 marca 2021 roku9 – 197 244,65 zł. Zwrot
dotacji – 755,35 zł.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Rodzaje działań podejmowanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lublińcu
w 2021 r. zostały ukazane w poniższej tabeli nr 22.
Tabela 22. Rodzaje działań podejmowane przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w 2021 r.
Lp.
Rodzaje spraw
Liczba
1. Liczba udzielonych informacji i porad konsumenckich
287
2. Liczba wniosków konsumentów o udzielenie pomocy
137
Liczba wystąpień do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw
3.
133
i interesów konsumentów
Pomoc konsumentom w kierowaniu spraw na drogę postępowania
4.
3
sądowego
5. Wytaczanie powództw w sprawach o ochronę praw konsumentów
5
Wystąpienia do UOKiK w sprawach praktyk, naruszających zbiorowe
6.
13
interesy konsumentów
Umowa ze Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim nr 9/2021/NPP z dnia 30 marca 2021 roku o przekazanie
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2021 roku.
9
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12. Działania podejmowane w zakresie zarządzania kryzysowego dotyczącego
COVID-19
W ramach działań podejmowanych w 2021 r. w zakresie zarządzania kryzysowego
dotyczącego pandemii COVID-19 można wyróżnić następujące czynności:
1. Uczestniczono w wideokonferencji w dniu 14.01.2021 r. organizowanej przez KP PSP
w Lublińcu z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Lublińcu, gmin powiatu,
oraz Komendantów OSP. Temat spotkania dotyczył akcji informacyjnej dla
mieszkańców oraz wspólnych ustaleń w sprawie transportu osób starszych do punktów
szczepień.
2. Koordynowano odbiór środków ochrony indywidualnej otrzymanych ze Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz z Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych. Środki te rozdysponowano zgodnie z zaleceniami do gmin powiatu
lublinieckiego, placówek szkolno-przedszkolnych, domów pomocy społecznej
i podstawowej opieki zdrowotnej.
4. Organizowano Punkt Szczepień Powszechnych w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9.
5. Zawarto umowę pomiędzy Powiatem Lublinieckim (Organizator) a SP ZOZ Lubliniec
(Wykonawca) dotyczącą organizacji i powierzenia realizacji szczepień przeciwko
COVID-19,

stacjonarnych,

w

ramach

Narodowego

Programu

Szczepień,

które odbywały się w budynku PCUS w Lublińcu.
Ponadto na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu publikowano dzienny
raport zawierający informacje na temat aktualnej sytuacji epidemicznej SARS-CoV-2
w powiecie lublinieckim. Dane dotyczyły między innymi:
− liczby zakażonych,
− liczby osób objętych kwarantanną,
− liczby wykonanych testów oraz testów z wynikiem pozytywnym,
− liczby wszystkich przypadków śmiertelnych,
− liczby przypadków śmiertelnych w wyniku Covid oraz chorób współistniejących.
Ponadto SP ZOZ w Lublińcu realizował w 2021 r. zadania, wynikające z ustawy z dnia 2
marca

2020

roku

o

szczególnych

rozwiązaniach

związanych

z

zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
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nimi sytuacji kryzysowych, w ramach realizacji od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. świadczeń
opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie łóżek dla pacjentów:
− z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, spełniających wymagania gwarantujące
uniemożliwienie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie udzielania tych świadczeń
w ilości 3 łóżek,
− z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w ilości:
o 20 łóżek, w tym 2 łóżka respiratorowe z kardiomonitorem oraz możliwością
prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej (od 01.01.2021 r. do
25.03.2021 r.),
o 22 łóżka, w tym 2 łóżka respiratorowe z kardiomonitorem oraz możliwością
prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej (od 26.03.2021 r. do
31.12.2021 r.).
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13. Projekty oraz zadania dofinansowane z funduszy zewnętrznych

1. Powiat Lubliniecki

Tytuł projektu
Okres realizacji
Wartość całego projektu
Wartość dofinansowania

Pozostałe informacje

Tytuł projektu
Okres realizacji
Wartość całego projektu
Wartość dofinansowania

Pozostałe informacje

Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie
Lublinieckim – poprawa jakości i elastyczności kształcenia
zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz
doposażenie pracowni kształcenia zawodowego
14.11.2016 r. – 30.06.2022 r.
4 384 203,10 zł
3 574 762,42 zł
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).
Projekt polega na dobudowaniu, wyremontowaniu
i doposażeniu pracowni dydaktycznych do potrzeb lokalnego
i regionalnego rynku pracy. W ramach projektu przygotowane
zostaną pracownie m. in.: informatyki, hotelarstwa, mechaniki,
technologii teleinformatycznych, gastronomiczne, automatyki.
Projekt obejmie swoim działaniem następujące szkoły:
− Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Herby, ul.
Lubliniecka 10/12,
− Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, Lubliniec,
ul. Ks. płk. J. Szymały 3,
− Zespół Szkół Zawodowych, Lubliniec, ul. Klonowa 10;
− Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Lubliniec, ul.
Pawła Stalmacha 90.
Podstawowym celem projektu jest wzrost potencjału
edukacyjnego Powiatu Lublinieckiego poprzez dostosowanie
bazy dydaktycznej do potrzeb rynku pracy, pracodawców oraz
zdefiniowanych zawodów deficytowych.
Wszystkie zadania w ramach niniejszego projektu za
wyjątkiem dostawy tokarki, frezarki, obrabiarek do metalu
oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
CAD/CAM/CNC do pracowni mechanicznej z maszynami
CNC w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
w Lublińcu zostały zakończone.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
należących do Powiatu Lublinieckiego
07.09.2015 r. – 31.12.2022 r.
10 685 244,60 zł
8 881 514,12 zł
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).
Projekt dotyczy termomodernizacji 6 obiektów użyteczności
publicznej w Powiecie Lublinieckim:
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Tytuł projektu
Okres realizacji
Wartość całego projektu
Wartość dofinansowania

Pozostałe informacje

Tytuł projektu

Okres realizacji
Wartość całego projektu
Wartość dofinansowania
Pozostałe informacje

− Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul.
Stalmacha 90,
− Dom Pomocy Społecznej, ul. Kochcicka 14,
− Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Stalmacha
90 (internat chłopców, szkoła podstawowa, szkoła
zawodowa),
− Centrum Administracyjne Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Lublińcu, ul. 74 GPP 2A,
− Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, ul. ks. płk.
Szymały 3,
− Zespół Szkół Zawodowych, ul. Klonowa 10.
W 2021 r. zakończono termomodernizację Zespołu Szkół
Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu oraz rozpoczęto
i zakończono termomodernizację budynków Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu (internat
chłopców, szkoła podstawowa, szkoła zawodowa) oraz
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Lublińcu przy ul. Stalmacha 90.
Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta” i Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Lublińcu
Powyżej 12 miesięcy (planowane rozpoczęcie lipiec 2022 r.)
5 000 000,00 zł
4 500 000,00 zł
Projekt dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.
W ramach inwestycji zostaną zrealizowane działania (jeden
przetarg w podziale na części):
1. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta” w Lublińcu – w ramach
termomodernizacji zostanie docieplony przedmiotowy
budynek oraz zostaną wymienione okna,
2. Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu – w ramach
termomodernizacji zostanie zmodernizowany dach oraz
zostanie wymieniona instalacja centralnego ogrzewania.
Modernizacja pomieszczeń 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”
Rozpoczęcie inwestycji: zgodnie z umową z wykonawcą
zawarta w dn. 10.01.2022 r.
Zakończenie inwestycji: zgodnie z protokołem zdawczoodbiorczym bez zastrzeżeń z dn. 25.04.2022 r.
657 550,00 zł
450 840,00 zł
Inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
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Tytuł projektu
Okres realizacji
Wartość całego projektu
Wartość dofinansowania
Pozostałe informacje
Tytuł projektu
Okres realizacji
Wartość całego projektu
Wartość dofinansowania

Pozostałe informacje

W
ramach
przedmiotowej
inwestycji
zakupiono
specjalistyczny sprzęt oraz zmodernizowano pomieszczenia
dla potrzeb centralnej sterylizatorni w celu uzyskania
odpowiednich stref: brudnej, czystej i sterylnej.
Adaptacja części nieużytkowanego przyziemia na Aptekę
Szpitalną w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu przy ul.
Grunwaldzkiej 9
Prace zostały zakończone w dniu 02.09.2021 r.
549 943,29 zł
550 000,00 zł
Inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
„Śląskie Pomaga”
Okres realizacji projektu: 01.02.2020 – 30.09.2021 r.
Okres realizacji zadania 6: 01.01.2020 – 31.08.2021 r.
769 108,13 zł (środki wykorzystane)
814 680,00 zł
Dofinansowanie uzyskane na realizację zadania 6. Wypłata
wynagrodzeń dla pracowników DPS wykonujących niezbędne
czynności do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w ramach
projektu „Śląskie Pomaga”. Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach projektu w trybie
nadzwyczajnym – Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz
ograniczenia
skutków
wystąpienia
zagrożenia
epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARSCoV-2 – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany w:
− Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
w Lublińcu (wartość dofinansowania: 305 040,00 zł,
wykorzystane środki: 274 824,60 zł)
− Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej 14
w Lublińcu (wartość dofinansowania: 394 320,00 zł –
środki wykorzystano w 100%)
− Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu
(wartość dofinansowania: 115 320,00 zł, wykorzystane
środki: 99 963,53 zł).
Zwrócono niewykorzystane środki na realizację zadania 6 w
ramach przedmiotowego projektu w wysokości 45 571,87 zł.

Ponadto Powiat Lubliniecki pod koniec 2021 r. uzyskał informację o przyznaniu
dofinansowania w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Herbach”. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
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Rozwoju Regionalnego). Projekt przewiduje termomodernizację trzech obiektów użyteczności
publicznej

(Budynek

szkolny

z kotłownią,

Budynek mieszkalny,

Internat

mały)

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach, ul. Lubliniecka 10/12. Na moment
sporządzenia niniejszego raportu, Powiat Lubliniecki jest w trakcie przygotowywania się do
podpisania umowy o dofinansowanie.
W 2021 r. realizowano również zadania z zakresu przebudowy/remontu dróg powiatowych
finansowanych z funduszy zewnętrznych.
Tytuł projektu
Okres realizacji
Łączny koszt inwestycji
Wartość dofinansowania
Pozostałe koszty
inwestycji

Pozostałe informacje

Tytuł projektu
Okres realizacji
Całkowity koszt zadania
Wartość dofinansowania

Pozostałe informacje

Przebudowa drogi powiatowej nr 2336S relacji WoźnikiLubsza
30.04.2020 r. – 06.12.2021 r.
4 532 672,39 zł
EFRR: 3 119 651,04 zł
Budżet Państwa: 922 783,71 zł
Budżet Powiatu: 245 118,77 Budżet Gminy Woźniki: 245
zł
118,88 zł
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Zadanie obejmowało odcinek drogi o łącznej długości 4 380
mb i powierzchni 28 107 m2. Zostało zrealizowane przez
Gminę Woźniki w partnerstwie z Powiatem Lublinieckim w
latach 2020-2021 w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i było
podzielone na kilka etapów. Zadanie obejmowało wycinkę
drzew, wymianę nawierzchni jezdni, przebudowę i budowę
chodników, drogi rowerowej, 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.
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2301S
(ul. Szkolna) w m. Wędzina”
29.09.2021 r. – 29.06.2022 r.
2 540 394,65 zł,
RFRD: 1 395 261,78 zł (pozostała kwota ma zostać
sfinansowana ze środków budżetu Powiatu i gminy Ciasna)
Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg. Zakres zadania obejmuje odcinek drogi
o łącznej długości 960 m, wykonanie jezdnio nawierzchni
z betonu asfaltowego, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego,
zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego, kanału
technologicznego, przepustów pod drogą, kanalizacji
deszczowej, 7 miejsc parkingowych, przebudowę chodnika,
odtworzenie poboczy i rowów przydrożnych, wykonanie
wyniesionego skrzyżowania, 2 przejść dla pieszych wraz
z doświetleniem, a także zabezpieczenie i przełożenie
w miejscach kolizji istniejących urządzeń infrastruktury
elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz przebudowę
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istniejących skrzyżowań i zjazdów. Zadanie jest realizowane
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W przedmiotowej sprawie
zawarte zostały umowy: o dofinansowanie zadania z RFRD
z Wojewodą Śląskim, z wykonawcą zadania oraz
z inspektorem nadzoru. Obecnie zakończono prace projektowe
i przekazano teren robót budowlanych w dn. 4 kwietnia
2022 r.

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach
Tytuł projektu
Okres realizacji
Wartość projektu

Pozostałe informacje

Tytuł projektu
Okres realizacji
Wartość projektu

Pozostałe informacje

Tytuł projektu
Okres realizacji
Wartość projektu

Pozostałe informacje

Tytuł projektu
Okres realizacji

Oby młodzież – Klimat to temat
październik 2020 r. – maj 2021 r.
1300,00 zł (zewnętrzne źródło finansowania)
Kształtowanie postaw proekologicznych - „Segregacja
odpadów i eko grządki, czyli zielone porządki”.
W ramach projektu młodzież poszerza wiedzę w zakresie
informacji związanych z ekologią, ochroną przyrody
i zmianami klimatu. Wychowankowie pod kierunkiem
koordynatorów sadzili drzewa i krzewy na terenie ośrodka oraz
brali udział w pogadankach na tematy ekologiczne.
Liczba uczestników: 16. Projekt finansowany przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej.
Młodzi na start – Kierunek Praca 4.0 Subregion Centralny
Cały rok 2021 (9.02.2021 – 31.12.2022)
Zewnętrzne źródło finansowania
Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Program dotyczy działań rekrutacyjnych młodzieży
przebywającej w ośrodku oraz działania szkoleniowodoradcze w ramach projektu dla wychowanków MOW.
Liczba uczestników: 20. Projekt współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Źródło
finansowania: Wyższa Szkoła Humanitas i Pro Inwest.
Zooterapia jako wsparcie dzieci i młodzieży pozostających
pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych
Rozpoczęcie 2021 – zakończenie projektu 31.12.2022 r.
b.d. (zewnętrzne źródło finansowania)
Budowanie więzi społecznej pomiędzy wychowankami;
organizacja zajęć z alpakami, warsztatów ekologicznych,
rajdów i pikników. Liczba uczestników: 20. Projekt
finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Algorytmika oraz programowanie współorganizowane
z CMI
Rok 2020-2021
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Wartość projektu

Pozostałe informacje

b.d. (zewnętrzne źródło finansowania)
Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów związanych z
informatyką, programowaniem, robotyką.
Liczba uczestników: 12
Projekt
finansowany
przez
Centrum
Mistrzostwa
Informatycznego.

Ponadto Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach realizował również inne
projekty, takie jak:
− Gombrowicz do resocjalizacji – wykorzystanie postaci i twórczości W. Gombrowicza
do resocjalizacji nieletnich (projekt realizowany w roku 2019 i 2020 + jedno działanie
przeniesione na 2021),
− Historia Powstań Śląskich widziana naszymi oczami – propagowanie wartości
patriotycznych, jak również zapoznawanie wychowanków z historią Powstań Śląskich
(okres realizacji: 1 miesiąc – 06.2021),
− Projekt Unicef – Projekt edukacyjno-społeczny To(działą)My zorganizowany przez
Unicef Polska i Fundacje Santander Bank Polski im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Liczba uczestników: 15 (Rok szkolny 2020/2021),
− Projekt „Przystań w sieci” – projekt edukacyjny ogólnopolski, dotyczący
bezpieczeństwa online i odpowiedzialnego korzystania z internetu, zorganizowanym
przez Facebook, NASK, Unicef Polska, liczba uczestników: 10 (okres realizacji: rok
szkolny 2020/2021).
Ponadto pracownicy placówki włączyli się w projekt „Lekcja Enter”, którego celem jest
rozwój umiejętności posługiwania się technologiami informatycznymi przez nauczycieli
(liczba pracowników biorących udział w szkoleniach: 7) oraz w projekt „Laboratorium
przyszłości” – realizacja projektu rozpocznie się w roku szkolnym 2022/2023.
3. Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu
Tytuł projektu
Okres realizacji
Wartość całego projektu
Wartość dofinansowania
Pozostałe informacje

„Dobry zawód – lepsza przyszłość”
01.06.2019 r. – 31.05.2022 r.
635.654,89 zł,
635.654,89 zł
Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ akcja 1:
Mobilność Edukacyjna. Jego celem jest podniesienie
kompetencji
zawodowych
ucznia
potwierdzonych
certyfikatami. Formy wsparcia: podróż, indywidualne
organizacyjne. W projekcie bierze udział 80 uczestników.
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4. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
Tytuł projektu
Okres realizacji
Wartość projektu

Pozostałe informacje

Tytuł projektu
Okres realizacji
Wartość projektu

Pozostałe informacje

Tytuł projektu
Okres realizacji
Wartość całego projektu
Wartość dotacji

Pozostałe informacje

„Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery”
01.10.2020 r. – 30.09.2022 r.
560 042,75 zł
Projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (nr projektu: 2020-1-PL01-KA102079091). W ramach projektu realizowano staż zagraniczny
przez uczniów technikum hotelarskiego. Formy wsparcia:
− zajęcia przed wyjazdem na staż – zajęcia z języka
zawodowego angielskiego,
− zajęcia pedagogiczno-kulturowe, zajęcia z języka
greckiego/maltańskiego,
− staż na Malcie – czerwiec/lipiec 2021 r. – 16 uczniów i 2
opiekunów,
− staż na Cyprze – październik/listopad 2021 r. – 16 uczniów
i 2 opiekunów,
− staż na Cyprze – czerwiec/lipiec 2022 r. – 16 uczniów i 2
opiekunów.
„Równość – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
potwierdza: Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa
(artykuł 20) – ambicje i rzeczywistość w Niemczech, Polsce,
Turcji i Estonii”
01.09.2020 r. – 31.08.2023 r.
110 834,83 zł (25 436,00 euro)
Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, Akcja 2,
Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.
Projekt rozpoczął się formalnie. Ze względu na pandemię
koordynator projektu (czyli szkoła islandzka) nie podjął
działań dot. organizowania wyjazdów uczniów do krajów
partnerskich. W roku 2022 planowany jest wyjazd na Islandię
(9 uczniów + 2 opiekunów) oraz w 2023 planowane są dwa
wyjazdy, do Niemiec (uczniowie plus opiekunowie) oraz do
Turcji (dwóch nauczycieli).
„Poznaj Polskę”
b.d.
27 675,00 zł
18 652,00 zł
Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia Ministra
Edukacji i Nauki. W ramach projektu zrealizowano wycieczki:
− Technikum nr 2: dwudniowa wycieczka do Warszawy –
koszt: 16 860,00 zł, w tym kwota dotacji 10 000,00 zł,
− II liceum Ogólnokształcące: dwudniowa wycieczka do
Krakowa – koszt: 10 815,00 zł, w tym kwota dotacji
8 652,00 zł.

5. Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
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Tytuł projektu
Okres realizacji
Wartość dofinansowania

Pozostałe informacje

„Aktywna tablica”
Rozpoczęcie: listopad 2021 r.
17 000,00 zł
Szkoła przystąpiła do kolejnej edycji rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i
nauczycieli
w
zakresie
technologii
informacyjnokomunikacyjnych „Aktywna Tablica”, w ramach którego
otrzymała dofinansowanie dla Technikum nr 1 w Lublińcu na
zakup monitorów interaktywnych.

Ponadto w wyżej wymienionej szkole realizowano projekty z języka angielskiego
(finansowane przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+):
1. Xtreme addictions – tematem projektu była profilaktyka uzależnień oraz praktyczna
nauka języka angielskiego.
Szkoły partnerskie:
− Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi, Beşikdüzü, Turkey,
− Savremena gimnazija, Belgrade, Serbia,
− Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, Efeler, Turkey,
− Zespół Szkół nr 6 w Tychach, Tychy, Poland,
− Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi, Sarıçam, Turkey,
− Escola Profissional do Centro Juvenil de Campanhã, Porto, Portugal,
− Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, Sant Cugat del Vallès, Spain,
− Mariupol Technological Lyceum, Mariupol, Ukraine.
2. Covid-19 isn't mean – celem projektu była promocja różnych form spędzania czasu
wolnego, które są dostępne, mimo panującej pandemii, przekraczanie barier
językowych, zacieranie różnic międzykulturowych oraz praktyczna nauka języka
angielskiego.
Szkoły partnerskie:
− ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, Poland,
− Mahmut Gökmen Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ayvacık, Turkey,
− IES ISLA VERDE, Algeciras, Spain,
− Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, Demirci,
Turkey,
− Lycée St Joseph l'Amandier, 16710, France,
− IPSSAR "G. Matteotti" di Pisa, Pisa (PI), Italy,
− LEPL Sachkhere Public School N 2., Sachkhere, Georgia,
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− Mariupol Technological Lyceum, Mariupol, Ukraine,
− Bahçelievler Anadolu Lisesi, Bahçelievler, Turkey.
3. Qudditch of prejudices and superstition – realizacja szkolnych, stacjonarnych
warsztatów, dotyczących stereotypów i uprzedzeń oraz praktyczna nauka języka
angielskiego.
Szkoły partnerskie:
− Savremena gimnazija, Belgrade, Serbia,
− Konak Cumhuriyet N.S. İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konak, Turkey,
− Medicinska škola Varaždin /School for medical professions, Varaždin, Croatia.
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu
Tytuł projektu
Okres realizacji
Wartość całego projektu
Wartość dofinansowania
Pozostałe informacje

Tytuł projektu

Okres realizacji
Wartość całego projektu
Wartość dofinansowania
Pozostałe informacje

„Platforma schodowa – SOSW Lubliniec”
2021 r.
57 687,00 zł
Starostwo Powiatowe
PFRON: 20 190,45 zł,
w Lublińcu: 37 496,55 zł
Projekt realizowany w ramach Obszaru B „Programu
wyrównywania różnic między regionami III”. Forma
wsparcia: platforma schodowa Stratos. Projekt zrealizowano w
100%.
„Zakup szklarni w celu stworzenia ogrodu zmysłów na
potrzeby
hortiterapii
dzieci
i
młodzieży
z niepełnosprawnościami: intelektualną, słuchową,
ruchową, wzrokową – wychowanków SOSW im. K. Mańki
w Lublińcu”
grudzień 2020 r. – kwiecień 2021 r.
49 985,39 zł
Telewizja Polska:
Starostwo Powiatowe w
20 000,00 zł
Lublińcu: 29 985,39 zł
Projekt realizowany w ramach 27. edycji akcji charytatywnej
„Reklama Dzieciom 2019”. Formy wsparcia: ogród zmysłów.
Projekt zrealizowano w 100%.

Ponadto w przedmiotowej szkole w ramach Kryterium VI. Podziału rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 dla Branżowej Szkoły II Stopnia Specjalnej Nr 1
dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, w okresie wrzesień – grudzień 2021 r., otrzymano
30 000,00 zł na formę wsparcia: laptopy z oprogramowaniem i z akcesoriami. Zrealizowano
w 100%.
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7. Dom Pomocy Społecznej w Lublińcu, ul. Kochcicka 14

Tytuł projektu

Okres realizacji
Wartość dofinansowania

Pozostałe informacje

Zapewnianie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz
bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczoleczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów
pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID19
Zgodnie z umową: 1.05.2020 r. – 31.08.2021 r.
27 214,28 zł
Grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020. Umowa zawarta ze Śląskim Oddziałem
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Grant
przeznaczony na wypłaty nagród dla trzech pielęgniarek za
trzy miesiące. Grant wykorzystany w 100%. Wniosek
sprawozdawczy złożony 16.07.2021 r.

Ponadto Dom Pomocy Społecznej w 2021 r. w ramach realizacji zadań związanych
z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 otrzymał następujące środki:
− Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 180 136,00 zł. Środki
wykorzystano w 100% na zakup środków ochrony osobistej, testów, niezbędnego
wyposażenia, materiałów oraz nagrody dla pracowników i pochodne od nich.
− Rezerwa celowa w oparciu o art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w wysokości
108 523,00 zł. Środki wykorzystano w 100% na zakup wyposażenia, środków ochrony
osobistej, testów, materiałów, szkolenie pracowników oraz nagrody dla pracowników
i pochodne od nich.
Co więcej, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej 14 w Lublińcu realizował również
projekt pn. „Śląskie Pomaga”, którego wnioskodawcą był Powiat Lubliniecki (więcej
w rozdziale VI podrozdziale 13 pkt. 1).
8. Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu

Tytuł projektu

Okres realizacji
Wartość projektu
Pozostałe informacje

Zapewnianie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz
bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczoleczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów
pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID19
maj – lipiec 2021 r.
60 728,64 zł
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 5.2 – Działania projakościowe i rozwiązania
organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp
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do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług
zdrowotnych. Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru
zdrowia.
Liczba uczestników: 7 osób.
Forma wsparcia: dodatki do wynagrodzeń pracowników.
Ponadto Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu realizował również
projekt pn. „Śląskie Pomaga”, którego wnioskodawcą był Powiat Lubliniecki (więcej
w rozdziale VI podrozdziale 13 pkt. 1).
9. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu
Wszyscy podopieczni Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” skorzystali z programu
szczepień przeciw COVID-19. Z funduszu przeciwdziałania COVID-19 środki w kwocie
47 992,00 zł zostały przeznaczone na zatrudnienie niezbędnej kadry oraz wypłatę dodatków do
wynagrodzeń. Za kwotę 2875,00 zł zostały zakupione testy dla podopiecznych.
Ponadto Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu realizował również projekt pn.
„Śląskie Pomaga”, którego wnioskodawcą był Powiat Lubliniecki (więcej w rozdziale VI
podrozdziale 13 pkt. 1).
10. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu
Tytuł projektu
Okres realizacji
Wartość dofinansowania
Kwota poniesionych
wydatków od początku
realizacji projektu
Wartość środków
wydatkowanych w 2021
r.

Pozostałe informacje

„Za życiem”
2017-2021 (30.11.2017 r. – 31.12.2021 r.)
454 650,00 zł
420 397,71 zł
Wydatkowano 128 297,09 zł z planowanych na 2021 r.
145 600,00 zł
Zadanie 2.4., Priorytet II Programu kompleksowego wsparcia
dla rodzin „Za życiem”: Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka i jego rodziny. Realizacja zadań Wiodącego Ośrodka
Koordynacyjno-Rehabilitacyjnego-Opiekuńczego,
wynikających z porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1816 z
dnia 30.11.2017 roku.
Cele projektu/zadania:
− udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji
dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów
rozwojowych,
a
także
możliwych
form
interdyscyplinarnej pomocy;
− organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, mającego na celu pobudzanie psychoruchowe
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i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku
życia, na warunkach i w formach określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19
pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.);
− udzielanie interdyscyplinarnej pomocy rodzinom
z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia
niepełnosprawnością,
ze
szczególnym
uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia;
− zapewnienie specjalistycznej opieki dziecka i jego
rodziny, w zależności od potrzeb dziecka i jego
rodziny;
− zapewnienie konsultacji lekarzy różnych specjalności,
w zależności od potrzeb dziecka;
− zapewnienie usług terapeutów, fizjoterapeutów,
psychologów, pedagogów, logopedów i innych
specjalistów, w zależności od potrzeb dziecka i jego
rodziny, oraz koordynowanie działań służących
wykorzystaniu dostępnych usług;
− podejmowanie współpracy z pracownikiem socjalnym
oraz podmiotami leczniczymi w celu zapewniania
interdyscyplinarnej i kompleksowej pomocy służącej
wzmocnionemu
oddziaływaniu
na
dziecko
z
niepełnosprawnością
lub
zagrożonemu
niepełnosprawnością oraz jego rodzinie.
W styczniu 2021 roku odbyło się spotkanie zespołu
specjalistów, pracujących z dziećmi zakwalifikowanymi do
udziału w programie. Żaden z uczestników z roku 2020 nie
zrezygnował z pomocy WOKRO, dodatkowo przyjęto nowe
dzieci (w sumie 52 dzieci). przedstawiono rodzicom
(przypomniano) informacje prawne, założenia programowe,
zadania, harmonogram działań na rzecz dziecka i jego rodziny:
− program realizowało – 52 dzieci,
− podpisano umowy zlecenia ze specjalistami,
zatrudniono: lekarza, psychologa klinicznego,
oligofrenopedagogów,
surdopedagogów,
tyflopedagogów,
pedagogów,
neurologopedów,
surdologopedów, specjalistów ds. autyzmu i Zespołu
Aspergera, rehabilitantów, terapeutę integracji
sensorycznej terapeutę rodzinnego oraz pracownika
socjalnego - w/w osób ustalono przydziały godzin oraz
przydziały do Zespołów,
− dla każdego nowego dziecka uczestniczącego
w Programie oraz jego rodziny założono oddzielną
dokumentację oraz indywidualne dzienniki pracy,
w stosunku do dzieci kontynuujących program
ustalony został kolejny program terapii na nowy rok.
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Programem” Za życiem” w roku 2021 było ogółem objętych
52 dzieci wieku od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej. We
wrześniu 2021 r . odeszła 6 dzieci z powodu podjęcia nauki
szkolnej. Do grudnia 2021 r. programem było objętych 46
dzieci. Uczestniczące w programie dzieci były objęte pomocą
specjalistów: pedagoga specjalistę ds. autyzmu i Zespół
Aspergera, psychologa specjalistę ds. autyzmu i Zespół
Aspergera,
oligofrenopedagoga,
surdopedagoga,
tyflopedagoga, surdologopedę, neurologopedę, terapeutę SI,
rehabilitanta.
Dzieci również były na bieżąco konsultowane przez lekarza.
Rodzice dzieci biorących udział w programie byli zapoznani
z formami i metodami wykorzystywanymi w pracy
z dzieckiem, mogli również uczestniczyć w zajęciach
prowadzonych przez specjalistów. Zostali również objęci
pomocą psychologiczno- pedagogiczną w formie konsultacji.
Na bieżąco byli informowani o postępach dziecka
i ewentualnych jego trudności. Na bieżąco uzyskiwali
wskazania z pełnym instruktażem do pracy z dzieckiem w
domu. Na zakończenie cyklu zajęć rodzice dzieci biorących
udział w programie
„Za życiem” wypełnili ankietę
podsumowującą. W badaniu wzięło udział 52 rodziców.
Ponadto:
− dla każdego dziecka powołano osobny Zespół
diagnostyczno-terapeutyczny
składający
się
ze
specjalistów powołanych do zespołu z uwagi na stan
zdrowia dziecka,
− praca w Ośrodku odbywała się w wydzielone dni tygodnia
i większość sobót,
− z każdym dzieckiem i jego rodziną pracował również
pracownik socjalny, który na bieżąco, w miejscu
zamieszkania dziecka i jego rodziny miał możliwość
udzielania
bezpośredniego
wsparcia
rodzinie
i koordynowania działań socjalnych (w tym również
pozyskania dotacji z PEFRON-u),
− nie zawieszano pracy Ośrodka z uwagi na pandemię –
wszyscy rodzice oczekiwali ciągłości pracy z dziećmi,
dostrzegając efekty udzielanej pomocy,
− ogólnie z dziećmi w roku 2021 przepracowano 2079
godziny.
11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu
W

roku

2021

kontynuowana

była

realizacja

projektów

współfinansowanych

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Tytuł projektu
Okres realizacji
Wartość całego projektu
Wartość dofinansowania

Pozostałe informacje

Tytuł projektu

„Lepszy start”
Od marca 2019 r. do września 2021 r.
340 387,30 zł
316 560,19 zł.
Projekt realizowany w ramach działania 9.2.1 Rozwój usług
społecznych i zdrowotnych – ZIT. Celem głównym projektu
był wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie
powiatu lublinieckiego poprzez rozwój rodzinnych form
pieczy zastępczej oraz podniesienie kompetencji osób
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Projekt skierowany
był do osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, dzieci i
młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz dzieci
biologicznych sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.
W ramach projektu zatrudniony został koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej.
W roku 2021 r. pomimo pandemii w ramach projektu
zrealizowane zostały następujące szkolenia dla rodziców
zastępczych:
− szkolenie w zakresie syndromu zaburzenia więzi (RAD) w
ilości 24 godzin dydaktycznych,
− szkolenie w zakresie pracy z dzieckiem skrzywdzonym
(przemoc w rodzinie, odrzucenie) w ilości 12 godzin
dydaktycznych,
− szkolenie w zakresie uzależnień (dopalacze, alkohol,
internet) w ilości 12 godzin dydaktycznych,
− szkolenie w zakresie rozwiązywania sytuacji trudnych
(radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym)
w ilości 12 godzin dydaktycznych,
− szkolenie w zakresie zaburzeń zachowania u dzieci
(rozwój seksualny, agresja, przemoc) w ilości 12 godzin
dydaktycznych,
− Szkolenie w zakresie zaburzeń rozwojowych dzieci (zespół
Aspergera, FAS/FAE i inne) w ilości 12 godzin
dydaktycznych.
Natomiast dzieci przebywające w pieczy zastępczej oraz osoby
usamodzielniane uczestniczyły w:
− treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ilości
24 godzin dydaktycznych,
− treningu komunikacji społecznej w ilości 24 godzin
dydaktycznych,
− zajęciach profilaktyczno-terapeutycznych z zakresu
profilaktyki zachowań ryzykownych dla dzieci i młodzieży
w ilości 30 godzin dydaktycznych.
Ponadto zorganizowany został 10 dniowy obóz
profilaktyczno-terapeutyczny w Międzybrodziu Bialskim.
Podczas obozu odbyły się zajęcia z zakresu profilaktyki
zachowań ryzykownych dla dzieci i młodzieży w ilości 20
godzin dydaktycznych.
„Gotowi do startu 2.0”
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Okres realizacji
Wartość całego projektu
Wartość dofinansowania

Pozostałe informacje

Tytuł projektu
Okres realizacji
Wartość całego projektu
Wartość dofinansowania

Pozostałe informacje

Od października 2019 r.
443 400,00 zł
376 890,0 zł.
Projekt realizowany w ramach działania 9.1.5 Programy
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym – konkurs.
Celem głównym projektu jest aktywizacja społecznozawodowa 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym 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 opuszczające pieczę
zastępczą (osoby usamodzielniane). 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 2021 r.
zrealizowane zostały następujące szkolenia:
− kurs obsługi kas fiskalnych,
− kurs
kierowca
operator
wózków
jezdniowych
podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
− kurs prawa jazdy kat. B i AM.,
− kurs stylizacji paznokci,
− kurs języka angielskiego i języka niemieckiego.
„Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej”
od stycznia 2020 r.
556 794,54 zł
517 818,92 zł
Projekt realizowany w ramach działania 9.2.5 Rozwój usług
społecznych – konkurs. 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 profilaktycznoterapeutycznych 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 profilaktycznoterapeutycznych dla dzieci. Obecnie do projektu zrekrutowane
zostały rodziny zastępcze oraz utworzony został Rodzinny
Dom Dziecka w Koszęcinie. Część rodzin z najmłodszymi
dziećmi brały udział w indywidualnych konsultacjach
z fizjoterapeutą. Podczas spotkania wykonane zostało badanie
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postawy dziecka z informacją zwrotną dla rodziców wraz z
dalszymi wskazówkami postępowania w przypadku
pojawienia się problemu. Ponadto spotkania miały też
charakter edukacyjny. Celem spotkań było promowanie
właściwych nawyków ruchowych, zwracanie uwagi na
elementy otoczenia prowokujące złą postawę u dzieci. Podczas
spotkania rodzicom zastępczym przekazana została wiedza jak
dbać o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka.
12. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
Tytuł projektu
Okres realizacji
Wartość całego projektu
Wartość dofinansowania

Pozostałe informacje

Dobra ergonomia pracy to podstawa!
Od 2 grudnia 2021 do 30 kwietnia 2023 r.
474 500,00 zł
403 325,00 zł.
Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki
opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do
profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej
pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania:
8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez
zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.
Stan realizacji na dzień sporządzenia raportu: trwające
dostawy sprzętu przez Wykonawców oraz planowane
ogłoszenie zapytania ofertowego na szkolenia dla medycznych
pracowników Szpitala.

SPZOZ zrealizował również projekt o nazwie „Adaptacja części nieużytkowanego
przyziemia na Aptekę Szpitalną w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 9”,
oraz realizuje projekt pn. „Modernizacja pomieszczeń 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” o których mowa w rozdziale VI
podrozdziale 13 pkt. 1.
13. Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu
Tytuł projektu
Okres realizacji
Wartość całkowita
projektu
Wartość dofinansowania

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie lublinieckim (V)”
01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
2 748 176,33 zł
Kwota w części EFS: 2 316 163,01 zł
Kwota w części wkładu krajowego: 432 013,32 zł
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Pozostałe informacje

Tytuł projektu
Okres realizacji
Wartość całkowita
projektu
Wartość dofinansowania

Pozostałe informacje

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1 PO WER
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój. Głównym celem projektu jest zwiększenie
możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie lublinieckim. Grupę
docelową projektu stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat,
w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane
w tutejszym urzędzie jako bezrobotne, a w szczególności te,
które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby
z kategorii NEET. Wsparcie dla osób młodych do 29 r. ż.
pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane w projekcie
zgodnie ze standardami określonymi w Planie Realizacji
Gwarancji dla Młodzieży w Polsce, w ciągu 4 miesięcy
osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta
zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub
stażu. Zadania realizowane w ramach projektu to pośrednictwo
pracy, poradnictwo zawodowe, staże, bony szkoleniowe,
dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
refundacja stanowisk pracy oraz prace interwencyjne.
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Lublińcu (IV)
01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.
6 430 089,48 zł
Kwota w części EFS: 5 465 576,06 zł
Kwota w części wkładu krajowego: 964 513,42 zł
Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia osób powyżej
30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych
w PUP Lubliniec jako bezrobotni, zgodnie z ustawą z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, należących do co najmniej jednej z wymienionych grup:
osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne,
osoby o niskich kwalifikacjach, a także należące do
pozostałych grup określonych w „Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 20142020”. W ramach projektu dla każdego z uczestników
przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej
poprzez analizę umiejętności, predyspozycji i problemów
zawodowych danego uczestnika.
Zadania realizowane w ramach projektu to pośrednictwo
pracy, poradnictwo zawodowe, staże, dotacje na rozpoczęcie
własnej działalności gospodarczej, refundacja stanowisk pracy
oraz prace interwencyjne.
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Powiat Lubliniecki na bieżąco realizuje potrzeby zgłaszane przez swoje jednostki
organizacyjne. Wśród najczęściej zgłaszanych potrzeb można wyróżnić:
− remonty,
− zatrudnianie specjalistów z różnych dziedzin,
− stwarzanie odpowiednich warunków do nauki uczniom (m.in. poprzez doposażenie
szkół),
− pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele beneficjentów jednostek,
− nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami w celu realizacji potrzeb (uczelnie,
szkoły partnerskie).

VII.

Uwagi

Przewidywany termin sesji Rady Powiatu, podczas której będzie można wziąć udział
w debacie nad raportem o stanie powiatu to miesiąc czerwiec 2022 r. Zgodnie z art. 30a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zgłoszenia do udziału w wyżej
wymienionej debacie nad Raportem o stanie Powiatu Lublinieckiego za rok 2021 r. będą mogły
być składane w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublińcu (pokój nr 6).
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 30a ust. 6 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, składa do przewodniczącego rady
pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób (zgodnie z art. 30a ust. 7 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym). Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany
raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania
przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos
w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Informacja o ostatecznym terminie składania zgłoszeń przez osoby chętne do wzięcia
udziału w debacie zostanie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Lublińcu.
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